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گزارش «ایران» از سی و هشتمین دوره جام تختی در تبریز

صعود فوتسال ایران به فینال جام ملتها

قهرمانی آزادکاران در پایتخت گردشگری

تیم ملی فوتسال ایران عصر دیروز در مرحله نیمه نهایی
اخبار
مســابقات جام ملت های آسیا در چین تایپه به مصاف
ازبکســتان رفت که این دیدار با پیروزی  7بر یک ایران به
پایان رسید .برای شاگردان ناظم الشریعه مهدی جاوید
( 3گل) ،اصغر حسنزاده و حسین طیبی (هر کدام  2گل) در این مسابقه گلزنی
کردند .با این نتیجه ،تیم ملی فوتسال ایران از ساعت  14:30روز یکشنبه در بازی
فینــال رقابتها به مصاف تیم ملی ژاپن خواهد رفت تا قهرمان فوتســال جام
ملت های آسیا مشخص شود.

فدراسیون بهدنبال تمدید با کیروش

رئیس دپارتمان تیمهای ملی از انجام کارهای مقدماتی برای تمدید
قــرارداد ســرمربی تیم ملــی فوتبال خبــر داد .مهــدی خراطی ،گفت:
«خوشــبختانه ســرمربی تیم ملی و رئیس فدراســیون فوتبــال ارتباط
بسیار خوبی دارند و شرایط ،خوب و مطلوب است .بسیاری از حمالت
ی بعضی افراد هم بهدلیل همین تعامل مناســب اســت .ما
و دشــمن 
بهدنبال آن هســتیم که قرارداد ســرمربی تیم ملــی را تمدید کنیم که
مقدمات آن هم با دستور رئیس فدراسیون در حال انجام است».

تکذیب ممنوعیت عکسبرداری از ورزش زنان

فدراسیون کشتی

سیوهشتمیندورهرقابتهایبینالمللی
کشتیآزادجامتختیباحضور160کشتیگیر
ازکشورهایارمنستان،جمهوریآذربایجان،
بالروس،بلغارستان،گرجستان،مجارستان،
هند ،قزاقســتان ،قرقیزســتان ،مغولســتان،
رومانی ،تاجیکســتان ،ترکمنســتان ،ترکیه،
اوکرایــن و نماینــدگان کشــورمان روزهــای
پنجشنبهوجمعهدرسالنشهیدپورشریفی
شهرتبریزبرگزارشد.درحالیکهدرفهرست
مقدماتــی تیمهــای شــرکت کننــده در این
مســابقات نام تیمهای روســیه و امریکا نیز
دیــده میشــد امــا در روز نخســت خبــری از
وزن کشــی و حضور ایــن تیمها نبود .حمید
بنی تمیم ،نایب رئیس فدراســیون کشــتی
دربــاره علــت غیبــت ایــن دو تیــم گفــت:
«این تیمهــا تا روز آخر نیز آمــاده حضور در
مســابقات بودند ،اما ظاهراًبه دلیل مشکل
در تهیه بلیت هواپیما برای ســفر بــه ایران،
نتوانستند در رقابتهای جام تختی حاضر
شــوند و دلیــل دیگــری در ایــن بــاره مطرح
نشدهاست».مراسمافتتاحیهاینمسابقات
پنجشنبه ساعت  19برگزار شد که در جریان
آن از خانــواده شــهید فخیمی تقدیر شــد و
هدیهای به رســم یادبود توسط نایب رئیس
فدراســیون کشــتی و خدابخــش ،اســتاندار
آذربایجانشرقی به خانواده این شهید اهدا
شد.دراینمراسمگروهیازورزشکارانجوان
نیــز همراه با زنگ و ضرب مرشــد به اجرای
ورزش باســتانی و زورخانــهای پرداختنــد.
بعد از سخنرانی استاندار آذربایجا ن شرقی
قســمتی از ســخنان رهبر انقالب اســامی و
حسن روحانی ،رئیس جمهور درباره تاریخ
آذربایجان ،مردم و شهدا و بزرگان این خطه
از کشــور پخش شــد که با تشــویق و استقبال
حاضراندرسالنهمراهبود.عصرپنجشنبه
در پایــان رقابتهــای مقدماتی ،نفــرات راه
یافته به دیدار نهایی 10وزن مشخص شدند
که 9کشــتیگیر ایرانی شــانس کســب مدال
طالی این مســابقات را به خــود اختصاص
دادنــد .در  57کیلوگرم نــادر حاج آقا نیا ،در

 61کیلو محمد رمضان پــور ،در 65کیلوگرم
مرتضــی قیاســی ،در  79کیلوگــرم امیــد
حسن تبار ،در 86کیلوگرم کامران قاسم پور،
در 92کیلوگرم ارشک محبی ،در 97کیلوگرم
امیر محمدی و در 125کیلوگرم پرویزهادی
و احمد میرزاپور کشتیگیرانی بودند که باید
برای کســب مــدال طالی این مســابقات به
مصــاف رقبای خــود میرفتند .آخریــن روز
از رقابتهــای جــام تختــی در حالــی عصر
جمعه پیگیری شد که مسعود سلطانیفر،
وزیــر ورزش و جوانان و مســعود پزشــکیان،
نایــب رئیــس مجلس شــورای اســامی در
ســالن برگزاری مسابقات حضور یافتند تا از
نزدیک نظارهگر رقابت کشــتیگیران ایرانی
باشند .رسول خادم رئیس فدراسیون کشتی
و سرمربی تیم ملی کشتی آزاد نیز با حضور
در جایــگاه ویــژه ،ضمــن خوشــامدگویی
بــه ســلطانی فــر و پزشــکیان ،دقایقــی
با وزیر ورزش صحبت کرد و سپس با بازگشت
به کنار تشک نظارهگر نحوه عملکرد آزادکاران
ایــران شــد .تماشــاگران عالقهمند به کشــتی
نیــز اســتقبال خوبــی از این رقابتها داشــتند
وبهتشویقکشتیگیرانایرانیپرداختند.
درپایاناینرقابتهاتیمملیکشورمان
با کســب  4مدال طال 5 ،نقره و  7برنز و 200
امتیــاز به عنــوان قهرمانــی رســید و ترکیه و
گرجستان نیز به ترتیب با ۱۴۳و ۸۴امتیاز بر
ســکوی دوم و سوم قرار گرفتند .امید حسن
تباردر  79کیلوگرم ،کامران قاســم پور در86
کیلوگــرم ،امیــر محمــدی در  97کیلوگرم و
پرویزهــادی در  125کیلوگرم صاحب مدال
طال شــدند .نادر حاج آقانیا در  57کیلوگرم،
حمیــد خلیلــی در  61کیلوگــرم ،مرتضــی
قیاســی در 65کیلوگــرم ،ارشــک محبــی در
 92کیلوگــرم و جعفــر شــمس ناتــری در
 125کیلوگــرم به مدال نقره دســت یافتند و
محمد ملکی در  61کیلوگرم ،بهنام احسان
پــور در  65کیلوگــرم ،حامــد رشــیدی در 74
کیلوگــرم ،محمد متقینیــا در  79کیلوگرم،
مسعود مددی در 86کیلوگرم ،محمدجواد

ابراهیمی در 92کیلوگرم و احمد میرزاپور در
 125کیلوگرم به مدال برنز رسیدند .مسعود
سلطانیفر ،وزیر ورزش و جوانان در حاشیه
رقابتهــای بینالمللــی کشــتی آزاد جــام
تختی درباره برگزاری این رقابتها تصریح
کرد« :در راســتای برنامه مــدون تبریز ۲۰۱۸
که به عنوان پایتخت گردشــگری کشورهای
اسالمی معرفی شــده است درصدد بودیم
در جهت هرچه با شکوهتر شدن این برنامه
میزبانییکسریرویدادهایبینالمللیرابه
استان آذربایجان شرقی و به خصوص شهر
تبریز بدهیم .بر همین اســاس نیز میزبانی
 ۶یــا  ۷رویــداد بینالمللــی در رشــتههای
مختلف را تا پایان سال ۲۰۱۸به تبریز واگذار
میکنیم که از جمله این رقابتها مسابقات
جــام تختــی بــود ».ســلطانیفر ادامــه داد:
«هدف کادر فنی محک کشــتیگیران جوان

ëëپادرمیانیسلطانیفربرایحضورنمایندهزنمجلسدرسالنرقابتهایکشتی

نیم نگاه

حمیده زرآبادی ،نماینده اســتان قزوین در مجلس شــورای اسالمی به همراه مسعود پزشکیان نایب رئیس
مجلس شورای اسالمی و مسعود سلطانیفر وزیر ورزش و جوانان با حضور در سالن رقابتهای بینالمللی
کشــتی آزاد جام تختی ،از جایگاه ویژه ســالن پورشــریفی شــهر تبریز نظارهگر رقابتهای کشــتی شــد .پس از
پایان رقابتهای کشــتی و با مشــخص شــدن نفرات برتر ،در حالی که زرآبادی قصد داشــت به همراه نایب
رئیس مجلس و وزیر ورزش وارد سالن مسابقات شده تا در مراسم اهدای مدال حاضر شود ،مأموران نیروی
انتظامی از ورود وی جلوگیری کردند که در این هنگام وزیر ورزش و جوانان پس از صحبت با مأموران نیروی
انتظامی و پیگیری این موضوع ،مقدمات حضور این نماینده زن مجلس شــورای اســامی را در کنار تشــک
مسابقات و مراسم اهدای مدال فراهم کرد.

در ایــن رقابتها بــرای آمادهســازی هر چه
بیشــتر در رویدادهــای مهــم بینالمللــی از
جمله المپیک است .فدراسیون کشتی جزو
فدراسیونهای مهم ماســت و کشتی ریشه
در هویــت فرهنگی ،تاریخی و ملــی ما دارد.
قلب کشــتی جهــان در ایــران میتپــد و این
رشتههموارهجزوبزرگترینافتخارآفرینان

ورزش ایــران بــوده اســت کمــا اینکــه مــا در
 ۱۶دوره المپیــک تنهــا در  ۴رشــته کشــتی،
وزنهبرداری ،تکواندو و تک مدال دوومیدانی
توانســتهایم بــه افتخــار برســیم که کشــتی
بیشترینسهمرادارد».وزیرورزشوجوانان
در حاشــیه رقابتهــای بینالمللی کشــتی
آزاد جام تختی از حرکت جوانمردانه احمد

علــی کریمــی روز گذشــته بــا انتشــار نامــهای ،از هدایت ســپیدرود
اســتعفا داد و به روایت بهتر ،دســت مالکان این باشــگاه گیالنی را
بــرای انتصــاب فردی بجــز وی ،در صورتی که آنها تمایلــی در این
زمینه داشته باشند ،باز گذاشت .شکست 3-0عصر پنجشنبه برابر
استقالل در تهران که سرخهای رشــتی را در اواخر جدول ردهبندی
لیــگ برتــر و به تبــع آن ،در خطر ســقوط به دســتهای پایینتر نگه
داشــت ،دلیــل عاجل و اصلــی صدور این اســتعفانامه بــود که در
قسمتیازآنآمدهاست«:اتفاقاتفوتبالیوغیرفوتبالیراهرسیدن
مرا به هدف ناهموار کرده و به همین خاطر شاید شوک رفتن من،

پرسپولیس که با تعطیلی دو هفتهای لیگ برتر فوتبال کشور مواجه
اســت ،بــا خیالی آســوده بابت صدرنشــینی بالمنــازع خــود در این
مسابقات ،از امروز (شنبه) برای دو دیدار اول خود در لیگ قهرمانان
آسیا استارت خواهد زد.

طارمی «بازیکن هفته» الغرافه شد

میرزاپوردرفینالرقابتهایکشتیپهلوانی
قهرمانی کشــور پساز ناداوری انجام شــده،
تجلیل کرد .همچنین سلطانی فر به همراه
نایــب رئیس مجلس از برترینهای کشــتی
ایــران در ســال  ۹۶از جملــه حســن یزدانــی
دارنده مدال طالی المپیک بهترین آزادکار
ایران در سال ۹۶تجلیل کردند.

مهــدی طارمــی با کســب  60درصــد آرای نظرســنجی از هــواداران،
بهعنوان بازیکن برتر تیم الغرافه در هفته پانزدهم لیگ فوتبال قطر
شناخته شد .قدم بعدی الغرافه ،حضوری موفق با کمک طارمی در
شروع فصل جدید لیگ قهرمانان آسیا است.

نقره ایران در مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی آسیا

در نخستین روز از مسابقات دوچرخ ه سواری جاده قهرمانی آسیا که در میانمار در
ل برگزاری اســت ،تیم ایران روز پنجشــنبه در ماده تایم تریل تیمی رکاب زد که
حا 
در پایان مقام دوم را کســب کرد .برای ایران آروین گودرزی ،میرصمد پورســیدی،
محمد رجبلو ،مهدی سهرابی ،بهنام آرین و محمد چایچی رکاب زدند.

ادعای «دیولت» در مورد سفر تاج به سوئیس

خودمان نبودیم ،باز هم اشــتباه داشتیم و
باید بیشتر کار کنیم».
وی در مــورد پرتــاب کــردن لوگــوی
برنامه  90چنین واکنشی داشت« :از عادل
فردوســیپور بپرســید که آیا این توهین به
مردم بــود؟ من باز هم این کار را به خاطر
دالیل خودم انجام خواهم داد .چرا شــما
در برنامــه  90بــه موضــوع لخــت کــردن
بازیکنان تیم ملی در فرودگاه امام واکنش
نشــان ندادیــد؟ چــرا دســتیار کــیروش با
نماینده فیفا آن طور برخورد کرد؟ در مورد
قضیــه طاهری و طارمی  3برنامه مفصل
داشــتید اما چرا در مورد بلیت فروشــیها
برنامــه نمیگذاریــد؟ فقــط یــک بــار اول
فصل گفتند و دیگر پیگیــری هم نکردند.
مــن پــای حرفهایم هســتم .تــاج و دار و
دستهشــان هــر کاری میخواهنــد بکننــد.
 100احضاریــه دیگــر هــم بــه دســت مــن
برســد تا ته آن میروم .اگر اشــتباهی کرده
باشــم ،تاوانش را میدهم .مــا را از کمیته
انضباطی نترســانند 90 .که هیچ ،به  ۱۰۰و
 ۱۲۰هــم میروم .اگر آقایان جرأت داشــته
باشــند و مــرا روی خط تلفن هــم بیاورند
برایم کافی است ».کریمی درباره ابهاماتی
کــه در خصــوص خروجــش از تیــم ملــی
وجــود دارد ،ایــن پاســخ را داد« :کیروش
آن چیزی نبود که من میخواســتم و پس
از آن ،بارها تالش کردم که رابطه ما همان
رابطــه مربی-بازیکــن بماند .مــن خودم
احترامم را حفظ کردم اما از تاج بپرسید که
چرا مربیان ایرانی تیم ملی اخراج شدند.
چرا پســر خوانــده کیروش بــدون مدرک
مربی تیم ملی شــده اســت؟ فکر میکنم
او را اخیراً به دورهای در اروپا فرستادهاند تا
یک کاغذ یا مدرکی بگیرد».
گفتنــی اســت کریمی که در ششــمین

نامهکریمیدستهایمدیرانرابازگذاشت

مخالفت سران سپیدرود با استعفای «جادوگر»

استارت پرسپولیس از امروز برای آسیا

تیم ملی هاکی ایران در ادامه رقابتهای جام جهانی برلین ،به مصاف آفریقای
جنوبی رفت و این بازی را با حساب  ۶بر  ۳به سود خود پایان داد .تیم ملی ایران
در بازی بعدی به مصاف روسیه خواهد رفت.

سپیدرودرامتحولکند.البتهبهعنوانمسئولفنیتیمتابعهرگونه
تصمیمیازسویباشگاههستموازهوادارانمیخواهمبهحمایت
خــود از هر کادر فنی که منصوب شــود ،ادامه بدهنــد ».با این حال،
فرهادخراسانیسخنگویسپیدرودهمانطورکهپیشازاستعفای
کریمی متذکر شــده بود ،پس از انتشــار نامه جادوگر ســابق فوتبال
آســیا ،تصریح کرد که با استعفای کریمی مخالفت شده و تنزاده،
مالک باشگاه تا پایان مدت قرارداد فیمابین به حمایت همهجانبه
خودازکریمیکههفتههااستبهیکدرگیریکالمیباسرانفوتبال
در فضای مجازی مشغول بوده ،ادامه خواهد داد.

روزنامه دیولت آلمان مدعی شــده اســت سفر اخیر مهدی تاج به
زوریخ سوئیس و صحبت وی با جیانی اینفانتینو ،رئیس سوئیسی-
ایتالیایی این نهاد با هدف وارد کردن فیفا به مناقشه فوتبالی ایران و
عربستان و با نیت مناسبتر ساختن محل بازی خانگی استقالل با
الهالل عربستان در لیگ قهرمانان آسیا بوده است.

دو بار گلزنی جهانبخش در صدمین بازیاش در لیگ هلند

آلکمــار به لطف دو بار گلزنی علیرضا جهانبخش در هفته بیســت و دوم لیگ
فوتبــال هلنــد ،مقابــل تیــم توئنت بــه برتــری  3-0رســید .این صدمیــن بازی
جهانبخــش در این لیگ (موســوم بــه اردی ویزه) بــود و وی تمامی  90دقیقه را
در میدان دوام آورد.

حذف یاران انصاریفرد به دست تیم شجاعی

سایت 90

هفته بیست و سوم رقابتهای لیگ برتر،
پنجشنبهودیروزبابرگزاری 6مسابقهدیگر
پیگیری شد .در بازیهای پنجشنبه ،سایپا
موفق شــد با نتیجه پر گل و غیر منتظره 4
بــر  2ذوب آهــن را کــه در نیــم فصل دوم
شکســت نخورده بود و بــا  6پیروزی پیاپی
خــود را تــا رده دوم جــدول رســانده بــود ،
شکســت دهد تــا به پیروزی خوبی دســت
پیدا کند .در این مسابقه ،استنلی کیروش
ســوارز در دقیقــه  ،10ذوب آهــن را پیــش
انداخــت اما مهدی ترابــی در دقیقه  16از
روی نقطه پنالتی بازی را به تساوی کشاند.
در ادامه محمد دانشــگر در دقیقه  39گل
دوم سایپا را زد .در دقیقه  61قاسم حدادی
فر شوتی به سمت دروازه سایپا زد که امیر
قلعــه نویــی ســرمربی ذوب آهــن اعتقاد
داشت توپ به دست مدافع سایپا برخورد
کرده اما خورشیدی داور بازی چنین نظری
نداشــت و ادامه اعتراضهای قلعه نویی
سبب شــد تا خورشــیدی او را از کنار زمین
اخــراج کنــد .قلعه نویــی حاضر بــه ترک
زمین نبــود و همین مســأله دقایقی بازی
را متوقــف کــرد امــا در ادامه از روی ســکو،
تماشــاگر بازی تیمش شــد.در این شرایط
علی قلیزاده در دقیقه 73و رضا جعفری
در دقیقــه  84گلهای دیگر تیم دایی را به
ثمــر رســاندند .در دقیقه  92هــم حدادی
فــر ،یکی از گلهای خــورده اصفهانیها را
جبران کرد اما کافی نبود.
ëëاستقاللباشوتزنهایشبرد
در دیگــر دیدار پنجشــنبه اســتقالل در
ورزشــگاه آزادی میزبــان ســپیدرود بــود.
شــاگردان وینفــرد شــفر ،در این مســابقه،
از ابتــدا حملــه را در دســتور کار خــود قرار
دادنــد و در دقیقــه  2ضربــه کرنــر ســرور
جپــاروف از ســمت راســت بــا ضربــه ســر

پژمان منتظری همراه شــد که توپ به تیر
افقی دروازه ســپیدرود برخورد کــرد اما در
دقیقه 14فرشیداسماعیلیشوتسنگینی
را بــه ســمت دروازه رشــتیها روانه کرد که
کاری از دســتان ایمــان صادقــی برنیامد و
گل شــد .در ادامه هر دو تیم فرصتهایی
داشــتند که در یکی از آنها ،شــوت ناگهانی
حســین ابراهیمی را سید حسین حسینی
دروازه بــان اســتقالل راهــی کرنــر کــرد و
موقعیتهــای دیگــر هــم ســرانجامی
نداشــت تا نیمــه اول با همــان یک گل به
پایانبرسد.
در نیمــه دوم هــم تــوپ و میــدان در
اختیــار اســتقاللیها بــود و در دقیقــه 64
ضربــه ایســتگاهی را که برای اســتقالل به
دســت آمده بود  ،امید ابراهیمی با شوتی
مســتقیم وارد دروازه کــرد تــا آبیها به گل
دوم برســند .در دقیقــه  77هــم ،نفــوذ در
عمق جابر انصاری در حالی که مدافعان
سپیدرود روی یک خط ایستاده بودند ،او را
در موقعیــت تک به تک قــرار داد و ضربه
فنی و آرام انصاری از باالی سر صادقی که
بیرون آمده بود ،وارد دروازه شد تا استقالل
به گل سوم برسد و بازی با همین نتیجه به
سود استقاللیها خاتمه یافت.
در این مســابقه ،علی کریمی سرمربی
پرسپولیســی ســپیدرود که در طــول هفته
گذشته شدیداً از فدراسیون فوتبال و عادل
فردوســیپور انتقــاد کــرده بود ،بشــدت از
ســوی هواداران استقالل مورد تشویق قرار
گرفت و جادوگر نیز به ابراز احساسات آنها
پاسخ داد.
ëëکریمی:بازهملوگوی90راپرتمیکنم
علی کریمی ســرمربی ســپیدرود پس
از شکســت مقابــل اســتقالل در نشســت
خبری گفت« :بازی خوبی نبود و ما در روز

رئیس مرکز روابط عمومی و اطالعرسانی وزارت ورزش و جوانان تأکید کرد هیچ
محدودیتی برای فعالیت خبرنگاران و عکاسان با رعایت حدود فرهنگی ورزش
زنان وجود ندارد .مازیار ناظمی گفت« :در حوزه رسانهای هیچ محدودیتی برای
فعالیت خبری همکاران رسانهای با هماهنگی و رعایت حدود فرهنگی ورزش
زنــان وجــود نــدارد .نمونه بارز پیگیــری وزیــر را در موضوع حضــور بینالمللی
دختران بسکتبالیست ایران بعد از  ۳۷سال شاهد بودید».

پیروزی تیم ملی هاکی سالنی در جام جهانی

استقالل برد ،علی کریمی باخت اما تشویق شد

روسفیدی مقابل سپیدرود!
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بازی خود با ســپیدرود ،ســومین شکســت
خــود را تجربــه کرد ،روز گذشــته با انتشــار
متنــی ،اعالم کــرد آمادگــی ایــن را دارد تا
از ســمت ســرمربیگری خــود در ایــن تیم
کنارهگیریکند.
ëëشــفر :از کارهایــی کــه کریمــی میکنــد،
خوشحالم
وینفرد شفر ســرمربی استقالل پس از
برد مقابل ســپیدرود رشــت اظهارداشت:
بعــد از بــازی قبل به بازیکنــان گفته بودم
باید یک بازگشت خوب داشته باشیم .اگر
شــما نبازید ،نمیتوانید برنده هم بشوید.
از بازی بازیکنانم خوشحالم دوباره خیلی
خــوب بــازی کردیــم و پاسهــای زیــادی
دادیــم و فوتبــال بــزن زیرش و بــازی بلند
نبود و همه با لبخند بازی را نگاه میکردند
و بازیکنــان هم با لبخند بــازی میکردند.

هــدف مــا این اســت که تیــم بهتــر و بهتر
شود .مثل نواختن پیانو است که باید مدام
تمریــن کنید تا بهتر بزنید .خوشــحالم که
هواداران استقالل بازیکن قدیمی من علی
کریمی را تشــویق کردند .او بازیکن خوبی
بــود و مطمئنــم راهش را بهعنــوان مربی
ادامه میدهد .سپیدرود میتواند در لیگ
برتر بماند .بابت علی کریمی و کارهایی که
میکندخوشحالم.
ëëسایردیدارها
در ادامــه بازیهــای لیــگ برتر کــه روز
گذشــته برگزار شــد ،دیدار تیمهای پدیده
و پارس جنوبی با نتیجه  2بر یک به ســود
شــاگردان مهدی تارتار به پایان رســید .در
ایــن بازی ،پدیده بــا گل دقیقه  58محمد
قاضــی از روی نقطه پنالتی پیش افتاد اما
روحاهلل ســیفاللهی در دقیقــه  65از روی

نقطــه پنالتــی بازی را به تســاوی کشــاند و
ابراهیم صالحی نیز در دقیقه  83گل دوم
پارس جنوبی را به ثمر رساند.
در ادامــه ،بازی اســتقالل خوزســتان و
فــوالد بدون گل مســاوی شــد و پیکان هم
با نتیجه  2بر یک مشــکی پوشــان را برد تا
پــس از  10هفته طعــم پیروزی را بچشــد.
محمدصادق بارانی در دقیقه  38و کنت
ایکه چوکو در دقیقه  51برای پیکان گلزنی
کردند و حمیدرضا علی عسگری در دقیقه
 74از روی نقطــه پنالتــی یکــی از گلهــای
تیمــش را جبــران کــرد اما مشــهدیها در
نهایت بازی را واگذار کردند و رضا عنایتی
ســرمربی مشــکی پوشــان هم در نشست
خبــری خبر اســتعفای خود را اعــام کرد.
در آخرین بازی هم ،دیدار سپاهان و نفت
تهران صفر -صفر مساوی شد.

هوادارانخونهبهخونهونساجیبهجانهمافتادند

درگیری تأسفآور در «لیگ یک»

دربی عصر پنجشــنبه مازندران که مســابقهای معوقه از هفته
بیســت و دوم لیــگ دســته اول فوتبــال کشــور بود و بــه برتری
 2-1خونه به خونه بابل بر نســاجی قائمشــهر در شــهر بابل و
در ســایه گل دقیقــه  90+3روحاهلل باقری انجامید ،پیامدهای
تأســفآوری داشــت .در پایــان ایــن دیــدار ،درگیــری برخــی
هــواداران دو تیــم بــا یکدیگــر به ســطح بعضــی خیابانهای
بابل کشــیده شــد و شــماری از آنان مجروح شــدند و هواداران
نساجی زمانی که قصد بازگشت به قائمشهر را داشتند ،توسط
طرفداران خونه به خونه مضروب شــدند .پیــش از این دیدار،

یکی از ســران خونه به خونه قول داده بود تدابیری اتخاذ شود
کــه این مســابقه در نهایت امنیت برگزار گــردد اما کمتوجهی
آشــکار در این زمینه ،باعث بحران هشداردهنده روز پنجشنبه
شــد .فریبــرز محمــودزاده ،مســئول رقابتهــای «لیگ یک»
دیروز مدعی شد برای کنترل اتفاقات درون ورزشگاه و اطراف
آن ،تمهیدات الزم اندیشیده شده بود اما افزود تأمین امنیت
در خیابانهای منتهی به ورزشــگاه در یک شــهر برعهده نهاد
متبوع وی نیســت .باشگاه نســاجی هم دیروز از نحوه میزبانی
مسابقه مذکور توسط خونه به خونه رسماً شکایت کرد.

آ.ا.ک آتن با پیروزی  2-1برابر المپیاکوس در دیدار برگشت یکچهارم
نهایی جام حذفی فوتبال یونان و با احتســاب تســاوی بدون گل دیدار
رفــت ،به مرحلــه نیمه نهایی صعود کــرد و باعث حذف یــاران کریم
انصاریفرد و احســان حاجصفــی از صحنه دومین جام بزرگ فوتبال
یونان شــد .در این دیدار انصاریفرد  76دقیقه برای المپیاکوس بازی
کــرد امــا حاجصفی روی نیمکت نشســت و در نقطه مقابل ،مســعود
شجاعی  90دقیقه برای «آ.ا.ک» در میدان حاضر بود.

تشکر کمیته المپیک از مردم ،دولتمردان و رسانهها

کمیته ملی المپیک با انتشــار بیانیهای از مردم ایران که غیرت و غرور ایرانی را
به نمایش گذاشتند تشکر کرد .در متن این بیانیه آمده«:موضوعی که در اتفاق
پیش آمده در المپیک زمستانی  ۲۰۱۸پیونگ چانگ بیش از همه حائز اهمیت
اســت ،همبســتگی ،همدلی و همنوایی میان آحاد ملت بویژه جوانان ،دولت و
جامعــه بــزرگ ورزش اســت که در همین خصــوص از موضعگیــری قاطعانه
وزیران محترم خارجه ،ورزش وجوانان ،ارتباطات ،صنعت و تجارت و همکاران
ایشان تشکر مینماییم».

تشکیل پرونده قضایی برای تصادف قائدی

حســنپور دادســتان بوشــهر ،از تشــکیل پرونده در خصوص حادثه
رانندگی مهدی قائدی خبر داد .وی گفت« :در خصوص این حادثه
کــه منجر به فوت و ایراد صدمه بدنی شــده ،در شــعبه اول دادیاری
دادســرای عمومی و انقالب بوشــهر پروندهای تشکیل شده و نظریه
کارشــناس راهنمایی و رانندگی در خصوص علــت وقوع حادثه نیز
اخذ شــده است .تحقیقات بیشــتر از آقای قائدی منوط به مساعدتر
شدن وضعیت جسمانی وی است».

بیرامی؛پرچمدار ایران در بازیهای زمستانی

سمانه بیرامی؛ ملیپوش اســکی صحرانوردی بانوان ایران پرچمدار کشورمان
در المپیــک زمســتانی پیونگچانگ شــد .بازیهــای المپیک زمســتانی 2018
پیونگچانــگ از روز جمعــه  9فوریــه آغــاز میشــود و کاروان ورزشــی ایــران بــا
 4ورزشکار یعنی محمد کیادربندسری و فروغ عباسی در اسکی آلپاین ،سیدستار
صید و ســمانه بیرامی در اســکی صحرانوردی ورزشــکاران اعزامی کشورمان به
پیونگچانگهستند.

موافقت فیفا با افزایش بازیکنان جام جهانی

فیفا با افزایش تعداد بازیکنان تیمهای ملی فوتبال شرکتکننده در
جام جهانی  ۲۰۱۸روسیه از  30به  35نفر موافقت کرد .این تصمیم
در نشســت کمیتــه برگــزاری مســابقات فیفــا در زوریــخ اتخاذ شــد.
این رأی کمیته برگزاری مســابقات فیفا باید در جلسه روز  16مارس
( 25اسفند) شورای فیفا نیز مورد تأیید قرار بگیرد.

