اخبار
بیهوش شدن یک هندبالیست بر اثر
اصابت چوب از سوی تماشاگران

در بازي ناتمام ميان
دو تيم شــهرداري
کازرون و فــوالد
مبارکه ســپاهان از
هفته سيزدهم ليگ
برتر هندبال يکي از بازيکنان بر اثر برخورد
چوب به سرش بيهوش شــد.به گزارش
ایســنا ،مراد کرميرئيس ســازمان ليگ
هندبال علت اين حادثه را اعتراض مربي
کازرون و ورود تماشاگران کازرون به داخل
زمين عنوان کرد.در جريان اعتراض مربي
کازرون و ورود تماشــاگران کازرونيها به
داخل زمين ،علي شيراني هندباليست تيم
ســپاهان به دليل برخورد چوب به سرش
بيهوش شد.
بردهاي سپاهان ادامهدار شد

تيم فوتبال ســپاهان در ديــداري خانگي
موفق شد تيم فوتبال گسترش فوالد تبريز
را شکســت دهد.به گزارش فارس ،ديدار
تيمهاي سپاهان و گسترشفوالد از ساعت
 ۱۵:۳۰دقيقــه در ورزشــگاه نقش جهان
در حضــور بيش از  ۸هــزار نفر به مصاف
هم رفتنــد.دو تيــم روي دروازه يکديگر
موقعيتهايي را به وجود آوردند اما در نهايت
اين ساسان انصاري مهاجم تيم سپاهان بود
که در دقيقه  ۱۵گل تيمش را به ثمر رساند.
از طرف ديگر بازيکنان گسترش فوالد هم
توپهايي روي دروازه سپاهان آوردند اما به
گل نرسيدند.
مجمع عموميفدراسيون پهلواني و
زورخانهاي برگزار شد

مجمع عموميساليانه و عادي فدراسيون
پهلواني و زورخانهاي در ســال  ۱۳۹۶با
حضور معــاون توســعه ورزش همگاني
وزارت ورزش و جوانــان برگزار شــد.به
گزارش مهر ،در اين مجمع که از ساعت ۹
صبح جمعه در سالن نظاميه هتل پارسيان
صفائيه يزد آغاز شد ،شعباني بهار ،معاون
توســعه ورزش همگاني وزارت ورزش و
جوانان به عنــوان رئيس مجمع ،مجتبي
جوهري رئيس فدراســيون ،ســيدعبداله
سجادي نايب رئيس فدراسيون) ،مصطفي
مرادي فر به عنوان دبير مجمع فدراسيون
و همچنين نماينــدگان ورزش پهلواني و
زورخانهاي کارگري ،مــدارس ،نيروهاي
مســلح ،نماينــده کميته ملــي المپيک،
نماينــده ورزشــکاران ،داوران ،مربيان و
روســاي هياتهاي استاني سراسر کشور
حضور داشتند.

استقالل با نتيجه یک بر صفر در دربي حاشیهدار  86پيروز شد و قهرماني پرسپوليس را يک بازي ديگر به تاخير انداخت

گروه ورزشــي :آبيپوشــان مزد بازي خوب و کم
اشــتباه خود را با گلي که وريا غفوري در دقيقه 44
به ثمر رســاند مقابل پرســپوليس به دست آوردند.
به گزارش ورزش ســه ،استقالل با نمايش منظم و
منطقي توانست برتري مطلقي در نيمه اول نسبت به
پرســپوليس داشته باشد و با گلي که وريا غفوري در
دقيقه  44به ثمر رساند ،با برتري راهي رختکن شود
و در نيمه دوم هم با دفاع کماشــتباه اجازه گلزني به
بهترين خط حمله ليگ را نداد تا ســه امتياز مهم را
بعد از دو برد بزرگ مقابل الهالل عربســتان و فوالد
خوزستان کسب کند.شاگردان شفر با برتري مقابل
پرســپوليس  41امتيازي شدند و به رده سوم جدول
صعود کردند و عالوه بر آن اجازه ندادند پرسپوليسيها
که قصد داشتند با کسب امتياز از دربي  ، 86دومين
قهرماني را در ســال  96جشن بگيرند ،به اين مهم
برسند .توپ در ميانه زمين از زير پاي احمدزاده عبور
کرد که جپاروف اين توپ را خيلي ســريع به سمت
چپ محوطه جريمه پرسپوليس فرستاد تا تيام صاحب
توپ شــود و شوت او در برگشــت را غفوري از آن
خود کند و با شــوت پاي چپ کــه به هر دو تيرک
عمودي دروازه پرســپوليس برخــورد کرد ،گل اول
استقالل را در لحظات پاياني نيمه اول به ثمر رساند.
استقالل شروع نسبتا بهتري در ابتداي مسابقه داشت
و با گردش توپ در ميانــه زمين و پاسهاي پياپي
و ســعي در تحميل کردن بازي خود به پرسپوليس
داشــت که اصرار به نفوذ از سمت راست زمين براي
آنها در دقيقه  7منجر به موقعيت خطرناکي با پاس
جپاروف و حرکت شجاعيان شد که عدم دقت الزم
در ضربه آخر موجب شد جديترين حمله استقالل در
ابتداي مسابقه بيثمر باشد؛ پرسپوليس دقايقي نبض
بازي را از آبي پوشان گرفت ولي شاگردان شفر خيلي
زود دوباره مالکيت توپ را در دست گرفتند و بيشتر
برنامه خود را روي نفوذ شــجاعيان از جناح راست و
فرارهاي تيام از بين مدافعان گذاشــته بودند که اين
تاکتيک ميتوانست آنها را به گل برساند ولي بيدقتي

آتش در دربی

در زدن ضربــات آخر اجازه نداد آبيها از حريف خود
پيش بيفتند؛ پرسپوليس در نيمه اول بيشتر سعي در
مديريت بازي و چشم به ضد حمالت داشت اما آنها
برخالف مســابقات اين فصل خيلي اجازه پاسهاي
ُپرشــمار و بازيســازي پيدا نميکردند؛ اشتباهات
ُپرتعداد شاگردان برانکو در ميانه زمين که زمينهساز
برخي از موقعيتهاي استقالل هم بود ،در دقيقه 44
به ثمر نشست و ارسال جپاروف ،شوت ريباند شده تيام
و ضربه تمام کننده غفوري که با اثابت به دو تيرک
ي پوشــان را پيش انداخت؛
عمودي به گل رفت ،آب 
پرســپوليس در ثانيههاي پايانــي نيمه اول بهترين
فرصت براي زدن گل تساوي را داشت که خليلزاده
از آن استفاده نکرد تا شاگردان شفر برنده به رختکن
بروند.پرسپوليس که به دنبال جبران نتيجه و نمايش
دور از انتظار  45دقيقه بود ،در شروع نيمه دوم بازي
بهتري از خود ارائه داد و با يک ضربه آزاد شانساش
را براي گلزني امتحان کرد؛ استقالل به غير از يک
ضربه ايستگاهي جپاروف ،کار خاصي در نيمه اول در
فاز هجوميانجام نداد اما در دفاع منطقي و خوب کار

آجورلو خواستار پاسخگويي به دعوت عاليشاه در مورد کارشناس شد
مديرعامل باشگاه تراکتورســازي با ارسال نامهاي از
مسئوالن صدا و ســيما خواستار پاسخگويي در مورد
دعوت بازيکن اين تيم به عنوان کارشناس در برنامه
تلوزيوني شــد.به گزارش فارس ،مديرعامل باشــگاه
تراکتورســازى در نامهاى خطاب به مدير شبکه سوم
سيما خواستار پاسخگويى در خصوص حضور بازيکن
اين باشگاه در يک برنامه تلويزيونى بدون هماهنگى
با مسئوالن باشگاه گرديد.در بخشي از اين نامه امده
اســت :در خصوص اين رفتار غيرحرفهاي با بازيکن
خاطي برخورد الزم صورت ميگيرد اما سوال اينجاست

که شبکه سوم سيماي جمهوري اسالميايران چگونه
بدون اطالع باشگاه اقدام به دعوت از يک بازيکن در
ســطح فوتبال حرفهاي نموده و مالحظات همچنين
قواعد موجود در اين حوزه را ناديده ميگيرد؟ اينجانب
از جنابعالي تقاضا دارم نسبت به انجام برخورد مقتضي با
عوامل موثر در اين رويداد همچنين ارائه پاسخي شايسته
به مردم شــريف آذربايجان و هواداران تراکتورسازي
کــه حرکت عوامل برنامه فوق الذکر و همچنين اميد
عاليشاه را توهين آشکار به باشگاه محبوب و پرهوادار
تراکتورسازي تلقي نمودهاند اقدام فرماييد.

کرد تا پرسپوليسيها در گلزني ناکام باشند؛ برانکو به
آوردن گادوين منشا ،صادق محرميو احمد نوراللهي
به زمين به دنبال جبران نتيجه بود و راههاي مختلفي
با ارسال از جناحين و شوتزني براي رسيدن به گل
امتحان ميکرد اما عملکرد بدون نقص بازيکنان و به
ويژه خط دفاعي اين تيم منجر به گل براي قرمزها
نشــد؛ پرسپوليس که بيشتر برنامهاش را روي شوت
از راه دور و سانتر از سمت راست زمين گذاشته بود،
در دقايق پاياني فشــار حمالت بيشتري روي دروازه
استقالل گذاشــت ولي راهي به دروازه اين تيم پيدا
نکرد؛ آبيها با نمايش کم نقص و بســتن فضا براي
ندادن پاس توسط بازيکنان پرسپوليس ،اجازه ندادند
سرخ پوشان با امتياز دربي را تمام کنند.
بيمباالتي و بياخالقي بهترين تماشاگران دنيا!

تالش فدراســيون فوتبال بــراي ميزباني بينقص
از جيانيــو اينفاتينو رئيس فيفــا با بياخالقي برخي
از هواداران دو تيم ســرخ و آبي به شکست منتهي
شــد .به گزارش ورزش ســه ،اينفانتينو که از صبح
روز دربي در سفر فشردهاي به تهران در رويدادهاي
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مختلفي شــرکت کرد و در نهايت دربي تهران را با
حضور هزاران هوادار مشتاق تماشا کرد ،در دقايقي
از بازي با پرتاب اشــيا از سوي هواداران مستقر در
دو جايگاه جنوب شــرقي و شمال شرقي ورزشگاه
آزادي مواجه شــد؛ اتفاقي کــه امروز در کمتر جاي
دنيا رخ ميدهد .جالب اينکه رســانههاي ورزشــي
در ســالهاي نه چندان دور عالقه زيادي داشتند تا
هواداران ايران را با عنوان بهترين تماشــاگران دنيا
معرفي کنند؛ موضوعي که البته به فراموشي سپرده
شده است .اينکه چرا طرفداران تيمها در بازيهاي
حساس در هنگام ارسال ضربات کرنر اقدام به پرتاب
اشيا و بطري بر سر بازيکن حريف ميکنند ،به هيچ
وجه قابل دفاع و قابل درک نيســت و البته کوتاهي
ورزشــگاه آزادي در نصب دوربينهاي مداربسته را
نشان ميدهد که استفاده از آنها بسيار کم هزينهتر
از همکاري با ليدرها يا نيروهاي امنيتي مســتقر در
بين هواداران اســت .البته اين موضوع نه فقط بابت
ميزبانــي از رئيس فيفا که به دليل حفظ ســامت
بازيکنان حاضر در زمين و البته داوران حائزاهميت
اســت .به خاطر داشته باشــيد که در مرتبه قبلي و
در ديدار ايران مقابل چين پرتاب ترقه و اصابت آن
به کمک داور بازي ميتوانســت منجر به تعطيلي
مســابقه و جريمه سنگين براي فوتبال ايران بشود.
اگرچه فدراســيون فوتبال تالش کــرد تا پيش از
مسابقه با توجيه ليدرها شرايط را به آنها توضيح دهد
تا آنها اقدام به کنترل هواداران تيمهايشان کنند اما
اين موضوع به سرانجام نرسيد و اينفانتينو چيزهايي
که نبايد ميديد به چشــم ديد و با اتفاق افتادن اين
صحنهها آنچه که فدراسيون در نشان دادن فضاي
امن ورزشگاهها براي رئيس فيفا رشته بود پنبه شد.
حاال اگر نظر اينفاتينو درباره ميزباني تيمهاي ايراني
از تيمهاي عربستاني را سوال کنيد البد اين تصوير
در ذهنش نقش بســته و حاضر نيست در اين مورد
اقداميفراتر از توصيههاي افسران امنيتي فيفا انجام
بدهد.
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اخبار
ایران آماده میزبانی اسکی
قهرمانی آسیا

مدير عامل پيست بين المللي اسکي دربندسر
ميگويد تاکنون بيش از  ۵۰۰ميليون تومان
براي ميزباني رقابتهاي قهرماني اســکي
آلپاين هزينه شده و هيچ حاميمالي نداشتيم.
حسن شمشکي در گفتگو با مهر در خصوص
ميزباني رقابتهاي قهرماني اســکي آلپاين
قهرماني آسيا گفت :خوشبختانه به صورت
کامل آماده ميزباني رقابتهاي آســيايي در
پيست دربندســر هستيم و هيچ مشکلي از
نظر برگزاري نداريم .حدود  ۱۳کشور خارجي
در اين مسابقات شرکت ميکنند و اميدواريم
طبق پيش بينيها بتوانيم اين رقابتها را در
حد استانداردهاي به روز دنيا و با شايستگي
ميزباني کنيم.
ايران کانديداي ميزباني از
کشتي زير  ۲۳سال آسيا شد

در جلسه روز دوشنبه شوراي کشتي آسيا در
شهربيشککقرقيزستانبرگزاريرقابتهاي
زير  23ســال قاره آسيا به تصويب رسيد.به
گزارشايسنا ،در اين نشست ايران پيشنهاد
برگزاري مشارکتي اين رقابتها با يک کشور
ديگر را ارائه داد و کشــورهاي مغولستان و
تايلند نيز متقاضي ميزباني همزمان هر سه
رشته شدند.به اين ترتيب مقرر شد ،موضوع
تعيين ميزباني اين مسابقات به هيأت رئيسه
اتحاديه جهاني ارسال شود تا هيأت رئيسه
مذکور در اين زمينه تصميمگيري کند.
شکست شاگردان
علي کريميدر مشهد

رسول خادم خواستار حفظ انسجام و يکپارچگي در کشتي شد
رئيس هيات کشتي مازندران گفت :درخواست
رســول خادم از روســاي هياتهاي کشــتي
تمامياستانها حفظ انســجام و يکپارچگي در
کشتي اســت« .اصغر ثمربخش رئيس هيات
کشتي استان مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر
با تاييــد اين مطلب گفت :ما در حال رايزني با
روساي هياتهاي کشتي مبني بر يافتن راهي
براي متقاعــد کردن خــادم و ادامه فعاليتش
هســتيم که يکي از اين راهها برگزاري مجمع
فوق العاده است.وي خاطر نشان کرد :به رغم
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تمام اين صحبتها ،رسول خادم پس مطلع شدن
از موضوع از ما خواســت که به تماميروساي
هياتهاي کشتي اعالم کنيم ،با حفظ انسجام و
همدلي که رمز موفقيت کشتي در سالهاي اخير
بوده ،تنها به فکر موفقيت و بزرگي اين رشــته
باشــند .پس از استعفاي رسول خادم از رياست
فدراســيون کشتي ،گفته شــد تماميروساي
هيات کشتي اســتانهاي کشور در حمايت از
وي استعفا دادهاند که البته اين موضوع از سوي
برخي از آنها تکذيب شد.

هفته بيســت و پنجم ليگ برتر فوتبال،
ظهر دیروز جمعه بــا رويارويي تيمهاي
پديده و ســپيدرود رشــت در مشــهد
پيگيري شــد.به گزارش مهر ،در ادامه
رقابتهاي هفته بيست و پنجم ليگ برتر
فوتبال ،تيم پديده مشــهد از ساعت ۱۵
جمعه در ورزشگاه امام رضا(ع) اين شهر
ميزبان تيم ســپيدرود رشت بود که اين
ديــدار در پايان با نتيجه يک بر صفر به
سود پديده به پايان رسيد.معين عباسيان
در دقيقه  ۶۹تک گل اين بازي را براي
تيم پديده به ثمر رساند.

عرضه  ١٢محصول ايرانخودرو در نمايشگاه اهواز

اسفندماه سال جاري آغاز شده ،نمايندگيهاي منتخب
ايرانخــودرو با همکاري معاونت بازاريابي و فروش ،به
منظور کسب سهميمناســب از بازار خودروي استان
خوزســتان اقدام به پيشفــروش محصوالت توليدي
ايرانخودرو خواهند کرد.
حضور در اين نمايشگاهها به منظور حفظ مشتري و
در مرحله بعد براي بازاريابي ،تحقيق و شناســايي بازار
هدف صورت ميگيرد و به اين طريق خودروساز نسبت

نمايندگان منتخب ايرانخودرو در اســتان خوزستان
با هــدف ارائه تصويري از توانمنديهاي خود و عرضه
محصوالت جديد ،در ســيزدهمين نمايشگاه خودروي
اهواز حضور فعالي خواهند داشت.
نمايندگيهــاي منتخب ايرانخودرو در نمايشــگاه
مذکور با هدف جذب مشــتريان ،محصوالت توليدي
ايرانخــودرو را از جملــه پژو ٢٠٧اتومات ،ســوزوکي
فيسليفت ،تندرپالس اتومات،هايما اس،٥هايما اس٧
توربو ،دناپالس ،اچ ٣٠کراس ،تندروانت ،وانتآريسان،
پارساتومــات ،پژو ٢٠٠٨و پــژو ٥٠٨را در معرض ديد
عموم قرار ميدهند.
در نمايشــگاه خودروي استان خوزستان که از هفتم

به نياز بازار مطلع ميشود.
اين نمايشگاه از هفتم اسفندماه جاري به مدت چهار
روز داير است و ايرانخودرو با طيفي از محصوالت خود

در فضايي به مساحت هزارو  ٤٠٠مترمربع حضور دارد.
اســتقبال شــهروندان خوزســتاني از محصوالت
ايرانخودرو
غرفه محصوالت ايرانخودرو با گذشــت دو روز از
برپايي نمايشگاه تخصصي صنعت خودرو اهواز ،کانون
توجه عالقهمندان و صاحبان صنعت بود.
به گــزارش ايکوپــرس نمايندگيهــاي منتخب
ايرانخــودرو در نمايشــگاه مذکــور با هــدف جذب

مشــتريان ،محصوالت توليدي ايرانخودرو را از جمله
پژو ٢٠٧اتومات ،ســوزوکي فيسليفــت ،تندرپالس
اتومات،هايما اس،٥هايما اس ٧توربو ،دناپالس ،اچ٣٠

کراس ،تندروانت ،وانتآريسان ،پارساتومات ،پژو٢٠٠٨
و پژو ٥٠٨را در معرض ديد عموم قرار دادند.
در نمايشــگاه خودروي استان خوزستان که از هفتم
اسفندماه سال جاري آغاز شده ،نمايندگيهاي منتخب
ايرانخــودرو با همکاري معاونت بازاريابي و فروش ،به
منظور کسب سهميمناســب از بازار خودروي استان
خوزســتان اقدام به پيشفــروش محصوالت توليدي
ايرانخودرو کردند.

نمايشــگاه خودرو اهواز فرصتي مناســب به منظور
نمايش توانمنديهاي خودروسازان در پرجمعيتترين
استان غربي کشور است .تراکم جمعيتي باالي اين استان

و استقبال بينظير مردمان اين خطه از محصوالت بهروز
و جديد ايرانخودرو اين نويد را ميدهد که اين شرکت
توانسته است به انتظارات مشتريان پاسخ دهد.
همچنين حضــور در چنين نمايشــگاهي ارتباطي
آگاهانه و انتخابگرانه بين مشتريان و بخش توليد فراهم
ميکند .در اين رهگذر برگزاري نمايشــگاه اســتاني و
تحليــل بازخوردها و نظرات ،پيشــنهادهاي مجموعه
بازديدکنندگان ميتواند به توسعه مديريت خودروسازي
کمک شاياني باشد.
شــايان ذکر اســت كه در ســيزدهمين نمايشگاه
تخصصي خودرو اهواز شــرکت ايرانخودرو با ارائه ۱۲
محصول جديد و متنوع خود حضوري پررنگ به منظور
پاسخگويي به نياز مشتريان در اين استان دارد.
معاون استاندار خوزســتان از غرفه ايرانخودرو در
نمايشگاه اين استان بازديد کرد
معاون استاندار خوزســتان در بازديد از محصوالت
ايرانخودرو در سيزدهمين نمايشگاه تخصصي صنعت
خودرو خوزســتان ،با اشاره به پيشگامبودن ايرانخودرو
در صنعت خودروســازي ،اقدامات مناســب و مطلوب
اين خودروساز را براي باالبردن استانداردهاي ايمني و
پاســخگويي به نياز مشتريان را قابلتوجه و اميدبخش
دانست .به گزارش ايکوپرس ،جمال عالمينيسي گفت:
دولت با ارائه مشوقهاي حمايتي مناسب از توليدات با
کيفيت داخلي ميتواند اين صنعت را تقويت کند.
وي بــا ابراز رضايت از تنــوع و کيفيت محصوالت
ايرانخودرو ،توجه به نياز مشتريان در ارتقاي دانش فني
در اين صنعت را ضروري دانست.
گفتني است ،سيزدهمين نمايشگاه تخصصي صنعت
خودرو خوزستان تا دهم اسفندماه براي ارائه دستاوردهاي
خودروسازان در محل دائمينمايشگاه بينالمللي اهواز
پذيراي بازديدکنندگان است.

