فوتبال

ديدار استقالل و العين از مرحله گروهي ليگ قهرمانان آسيا با تساوي يک بر يک به پايان رسيد

تداوم صدرنشینی شاگردان شفر در گروه مرگ

صعو د الدحيل قطر از گروه
ذوبآهن قطعي شد

تيم فوتبال الدحيل قطر با پيروزي مقابل
لوکوموتيو ازبکستان صعودش به مرحله
بعدي مســابقات ليگ قهرمانان آسيا را
قطعــي کرد.به گزارش مهر ،تيم فوتبال
الدحيل قطر از ساعت  ۱۵:۳۰ديروز و در
چارچوب هفته چهارم ليگ قهرمانان آسيا
در ازبکســتان به مصاف تيم لوکوموتيو
رفت و توانســت با نتيجه  ۲بر يک در
خانــه حريف به پيروزي برســد.به اين
ترتيب الدحيل با کسب  ۱۲امتياز از چهار
مسابقه ،جاي خو د را در صدر جدول گروه
دوم مستحکم و صعودش به مرحله بعد
را قطعي کــرد.در ديگر ديدار اين گروه،
تيم ذوب آهن از ساعت  ۱۸:۳۰در امارات
به مصاف تيم الوحده ميرود .ذوب آهن
هم در صورت پيروزي در اين بازي تا حد
زيادي صعودش را قطعي خواه د کرد.
ساقالم :در رسيدن به گل ناکام بوديم

ســرمربي تيم فوتبال تراکتورسازي ابراز
اميــدواري کر د تيمش بتوانــ د در ديدار
برابر الجزيره امارات به نخستين پيروزي
در ليگ قهرمانان آســيا دست پيدا کند.
به گــزارش مهر ،ارطغرول ســاغالم در
شســت خبري پيش از بازي با الجزيره
امارات در جمع خبرنگاران اظهار داشت:
ما در  ۳بازياي کــه انجام داديم خيلي
خوب ظاهر شــديم و فرصتهاي خوبي
کســب کرديم ولي در رســيدن به گل
ناکام بوديم .وي افزود :فقط توانســتيم
يک امتياز کســب کنيم.ســرمربي تيم
تراکتورسازي خاطرنشان کرد :رضا شربتي
بازيکن مصدوم ما براي اين بازي اســت
و غايب ديگري نداريم .ساغالم تصريح
کرد :حريــف  ۳بازيکن محروم دار د ولي
اين وضعيت حريــف براي ما بياهميت
اســت .از همه هواداران دعوت ميکنيم
به ورزشگاه بياين د و منتظر آنها هستيم
و ميخواهيم جو پرشــوري در استاديوم
ايجا د کنند .وي تصريح کرد :ميخواهيم
با حمايت آنها  ۳امتياز را کسب کنيم و
قبل از تعطيالت و عي د نوروز هديه خوبي
به همه ملت ايران و مردم تبريز بدهيم.

گروه ورزشی :تيم فوتبال استقالل که
از ســه بازي دور رفت مرحله گروهي
ليگ قهرمانان آسيا صاحب دو تساوي
و يک پيروزي شــده بو د در چهارمين
ديدار برابر العين امارات متوقف شد.
به گزارش مهر ،ديدار تيمهاي فوتبال
اســتقالل و العين در مرحله مقدماتي
گروه چهارم ليگ قهرمانان آســيا از
ساعت  ۱۹امروز دوشنبه در ورزشگاه
مملو از تماشاگر آزادي آغاز ش د که اين
ديدار با تســاوي يک به يک به پايان
رســيد .مامه تيام( - ۴۲پنالتي) براي
اســتقالل و تسوکاسا شــيوتاني()۷۸
براي العين گل زدند .بازي با حمالت
استقالل آغاز شــ د و شاگردان شفر با
حمايت تماشــاگران پرشور خو د سعي
در باز کردن دروازه العين داشــتن د اما
حمالت اين تيم آنقدر زهردار نبو د که
بتوان د دروازه مهمام اماراتي را با خطر
جدي مواجه کنــد .در دقيقه  ۲۴تيم
العين صاحب بهترين فرصت خو د شد
که ضربه مهاجم اين تيم با يک شوت
راه دور توسط حسيني دفع ش د که توپ
پس از برخور د به تير افقي دروازه راهي
کرنر شــد .در دقايق پاياني نيمه اول
استقالل با حفظ توپ سعي در نزديک
شــدن به دروازه العين را داشت که در

با موافقت رهبر معظم انقالب عليرضا کريمياز خدمت سربازي معاف شد

کشــتي گيــر جوانــي کــه اقــدام حمايت از مردم فلســطين ايشــان از
جوانمردانهاش در حمايت از فلســطين خدمت سربازي معاف شد.
حاشيههاي بســياري داشت با موافقت حواشــي اخير به ضرر کشــتي و
رهبري از خدمت ســربازي معاف شد .ورزش ايران است
ســردار موســي کمالــي در گفتگو با دارنده مدال برنز کشــتي آزا د جهان با
تســنيم با اعالم خبر معافيت عليرضا بيان اينکه برنامههاي تيم ملي با رفتن
کريمياز خدمت ســربازي اظهار کرد :خادم مشخص نيســت گفت :اميدوارم
با پيشنهادســتا د کل نيروهاي مسلح و مسئوالن تدبير کنن د و خادم به کشتي
يدر گفتگو با
موافقــت مقام معظــم فرمانده کل قوا بازگر دد.عليرضــا کريمــ 
به منظور قدردانــي از اقدام جوانمردانه ايســنا ،درباره آخرين وضعيت خو د در
يدر دوران محروميــت از حضور در ميادين
ورزشــکار قهرمان عليرضــا کريم 

د به سطح بازي در
علي کريمي :باي 
جام جهاني نزديک شويم

بازيکن تيم ملي فوتبال ايران گفت :باي د
به سطح بازي در جام جهاني و رقابت با
تيمهاي اسپانيا ،پرتغال و مراکش برسيم.
يدر گفتگو با
به گزارش مهر ،علي کريم 
سايت فدراسيون فوتبال درباره تمرينات
تيم ملــي فوتبال ايران کــه با حضور
تعدادي از بازيکنــان داخلي در جريان
اســت ،اظهار کرد :پس از آخرين بازي
در ليگ و دو روز اســتراحت ،تمرينات
خو د را دوباره با تيم ملي آغاز کرده ايم.
کادر فني تا قبــل از بازيهاي تدارکاتي
ســطح تمريني خوبي را به همراه فشار
الزم در نظــر گرفته تا بتوانيم در پايان
اين اردو و بازيهاي دوستانه به آمادگي
بهتري دست پيدا کنيم.او درباره روياي
حضور در جام جهاني به همراه تيم ملي
ايران گفت :روياي بازي در جام جهاني
از بچگي همراه تمام کســاني است که
فوتبال را دوست دارند.

کشــتي اظهارکرد :به هر حال باي د اين
محروميت را پشــت ســر بگذارم و به
صورت خصوصي و در باشــگاه تمرين
ميکنم تا آمادگي بدنيام را تا ح د زيادي
حفظ کنم و از شرايط اردوهاي تيم ملي
و مسابقات دور نشوم.دارنده مدال برنز
جهان بــا بين اينکه متاســفانه اوضاع
کشتي ايران به هيچ وجه جالب نيست
گفت :در سالي که رقابتهاي مهميرا
پيش رو داريم ،مسائل و حواشي بوجود
آمــده اخير ميتوان د به ضرر کشــتي و

ورزش ايران تمام شــود .اميدوارم هر
چه ســريعتر اين مشکالت با بازگشت
رســول خادم حل شــود.وي افزود :از
وقتي خادم استعفا داده اصال برنامههاي
تيم ملي مشخص نيست و همه سردر
گم هســتيم که چــه کار ميخواهيم
بکنيم .اين وضعيت اصال براي ورزش
اول ايــران خوب نيســت و اميدوارم با
تدبير مســئوالن کاري کنن د که خادم
يدانم چه
کار خو د را از ســر بگيرد .نم 
اتفاقاتي در مجمع ميافت د اما اميدوارم

خادم برگر دد.کريميخاطرنشــان کرد:
تيم ملي کشــتي آزا د سرمربي ندار د و
برنامهها نيز مشــخص نيســت .با اين
شــرايط فکر نميکنم تيــم ملي اصال
به جام جهاني آمريکا نيز برود .همه ما
دوست داريم باز هم براي کشورمان در
ميادين بينالمللــي افتخارآفريني کنيم
که الزمه اينکار حمايت مســئوالن و
عزم جدي در پشــتيباني از کشــتي به
عنوان پرافتخارترين رشــته ورزشي در
ايران است.

موضع گیری رئیس سابق فیفا علیه انگلیس به نفع روسیه

ســپ بالتر رئيس ســابق فيفا عليه انگليس از جام
جهاني  2018روســيه حمايت کــر د و لغو آن را غير
ممکن خواند.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،پس
از آنکه مقامات انگليســي از احتمال تحريم تيم ملي
اين کشور در رقابتهاي جام جهاني  2018روسيه به
داليل سياسي خبر دادن د و چندين بار اقدام به لغو اين
رقابت کرده اند ،ســپ بالتر رئيس سابق فيفا در اين
باره گفت:چنين افرادي حرف زيادي در مور د روسيه

کرانچار گزينه اصلي
هدايت تيم فوتبال اميد

مســئوالن فدراســيون فوتبال زالتکو
کرانچار سرمربي سابق سپاهان را براي
سرمربيگري در تيم امي د در نظر گرفتهاند
و اين مربي کروات گزينه اصلي هدايت
تيم المپيک است .به گزارش تسنیم ،در
روزهاي اخير بحثهاي زيادي در رابطه
با انتخاب سرمربي جدي د تيم فوتبال اميد
مطرح شده بو د و حتي محمدرضا ساکت
دبيرکل فدراسيون فوتبال عنوان کرده بود
که به زودي ســرمربي تيم امي د انتخاب
خواه د شــد .در اين راستا ،خبر ميرسد
کــه زالتکــو کرانچار مربي کرواســي
پيشين سپاهان گزينه  90درصدي براي
مربيگري تيم امي د مطرح شــده اســت.
گزينه ديگر که البته شانس کمتري دارد،
حســين فرکي سرمربي پيشين تيمهاي
سايپا ،ســپاهان ،فوالدخوزستان و مربي
تيم ملي بزرگســاالن اســت .همچنين
قرار اســت فدراسيون فوتبال به عنوان
متولي تيــم امي د کارهــاي اين تيم را
برعهده بگيرد .کرانچار در فصل جاري
ليگ برتر ســرمربي سپاهان بو د که به
علت نتايج ضعيف از اين تيم کنار رفت.
فرکي هم آخريــن فصل مربيگرياش
به ســال گذشته در تيم ســايپا مربوط
ميشو د که نتوانست نتايج خوبي با اين
تيم کسب کند.

دقيقه  ۳۹فرشي د اسماعيلي با حرکت
به سمت محوطه جريمه حريف از داور
هنگ کنگي يک ضربه پنالتي گرفت.
هر چن د العينيها اعتقا د داشــتن د اين
ضربه پنالتي نبوده اســت اما باالخره
در دقيقه  ۴۱مامــه تيام اين ضربه را
به گل تبديل کرد .داور در حالي براي
استقالل يک پنالتي مشکوک گرفت
که آبيهاي ايران در بازي رفت قرباني
قضاوت بــ د و ناعادالنه داور مالزيايي
شدن د و با دو پنالتي اشتباهي که داور

براي العين گرفت پيروزي را با تساوي
عوض کردند .دقايق ابتدايي نيمه دوم
را تيــم العين با حفظ توپ آغاز کر د و
استقالل عقب نشــيني کر د تا از تنها
گلــش محافظت کنــد .در دقيقه ۵۱
برگ با شوتي محکم دروازه استقالل
را تهدي د کر د که ضربه او را حســيني
مهار کــرد .درحالي که العين تيم برتر
نيمه دوم بو د استقالل در دو ض د حمله
صاحب موقعيتهاي خوبي شــ د که
نتوانست از آنها استفاده کند .در دقايق

 ۵۵و  ۶۴داريوش شجاعيان دوبار اين
فرصت را داشــت که تعدا د گلهاي
استقالل را بيشــتر کن د اما ضربات او
آنقدر محکم و زهردار نبو د که دروازه
حريف را تهدي د کند .العين که در نيمه
دوم بهتر از ميزبانش بازي ميکر د در
دقيقــه  ۷۸مز د برتري اش را گرفت و
تسوکاسا شــيوتاني با ضربهاي دقيق
دروازه حســيني را باز کر د تا همه چيز
از نو آغاز شــود .درحالي که استقالل
ميتوانســت با حمايت هوادارانش در

دقايق پاياني فشــار زيــادي را روي
دروازه العين ايجا د کن د تا به گل برتري
برسد ،اين تيم با بازيکنان کم تعدادي
در حمله شرکت ميکرد .در دقيقه ۹۰
علي قربانــي صاحب بهترين موقعيت
اســتقالل در نيمه دوم شــ د تا يک
پيروزي شيرين را براي آبيهاي ايران
به ارمغان بياور د اما ضربه اين بازيکن
از داخل محوطه جريمه را دروازه بان
العين دفع کرد.
استقالل در سه بازي گذشته توانسته
بو د به يک پيروزي برابر الهالل و دو
تساوي برابر الريان و العين دست پيدا
کند .در دقايق پاياني استقالل صاحب
موقعيت خوبي شــ د که توپ به کرنر
رفت .خسرو حيدري اين کرنر را فرستاد
اما بازيکنان العين اين توپ را برگشت
دادند .با توجه به پيروزي الريان مقابل
الهالل و تساوي استقالل مقابل العين
دو تيم استقالل و الريان با  6امتياز و
شرايط مساوي از لحاظ گل زده و گل
خورده از دو تيم ديگر شــرايط بهتري
دارن د که با توجه به تســاوي استقالل
در خانه حريف ،آبيپوشــان در صدر
قرار ميگيرن د و الريان تيم دوم جدول
اســت .العين با  4امتياز در رده سوم و
الهالل با  2امتياز قعر نشين است.

ميزنند.المپيک اخير هم با مشکالت زيادي رو به رو
يدانم که جام جهاني
بو د اما برگزار شد.من فقط اين را م 
لغو نخواه د ش د و پا برجا است.همه تيمهايي هم که راه
يدانيم که
يافتهان د به روسيه ميآيند.وي افزود:همه م 
فوتبال پديده بزرگي اســت و نزديک به دو ميليار د به
طور مستقيم يا غير مستقيم درگير رقابتهاي جهاني
اين ورزش هستند.رقابتهاي المپيک دو هفته طول
ميکش د اما جام جهاني يکماه است و مدت زيادي را

داورزني در حاشيه مجمع کشتي:

رسول خادم همچنان رئيس است

ش قهرماني و حرفهاي وزارت
معاون توســعه ورز 
ورزش و جوانان ،گفت :نگاه ما به فدراسيون کشتي
همواره نگاه حمايتي بوده و آنرا دنبال ميکنيم.به
گزارش مهر ،نشست مجمع فوق العاده فدراسيون
کشتي ديروز دوشنبه در سالن کنفرانس خانه کشتي
تهران برگزار ش د که در پايان اين نشست «حميد
بني تميم» عهده دار امور اداره فدراسيون کشتي شد.
محمدرضا داورزني معاون توسعه ورزش قهرماني و
حرفــهاي وزارت ورزش و جوانان در حاشــيه اين
نشست در جمع خبرنگاران با اعالم اينکه وزارت
ورزش مشکلي با «رسول خادم» ندار د و او از نظر
ما هنوز رئيس فدراسيون کشتي است ،گفت :خادم
چندي پيش از رياســت فدراسيون کشتي استعفا
دا د که اعضاي مجمع و هيات رئيســه فدراسيون
نيز در پي اين استعفا برحسب وظيفه قانوني مجمع
فوق العاده يا را برگزار و در نهايت با استعفاي خادم
مخالفت کردنــد.وي افزود :البته وزارت ورزش نيز
پيش از اين نشست با استعفاي خادم مخالفت کرد
و درحال حاضر اعضاي هيات رئيسه فدراسيون و
پيشکسوتان باي د را براي بازگشت به فدراسيون و

ادامه کارش ترغيب کنند.کشتي يکي از رشتههايي
است که چشــم امي د مردم در ميادين بين المللي
و المپيک به مدالهاي اين رشــته است از اين رو
نگاه وزارت ورزش به فدراسيون کشتي همواره نگاه
حمايتي بوده و آن را دنبال ميکند .در اين راســتا
کشتي از سوي وزارت ورزش براي شرکت هر چه
قدرتمندتر در بازيهاي آسيايي از حمايت حداکثري
برخوردار خواه د بود.داورزني ادامه داد :وزارت ورزش
به طور طبيعي از اين فدراسيون حمايت ميکن د و
بار ديگر تاکي د ميکنم که هم وزارت ورزش و هم
کميته ملي المپيــک تالش ميکنن د تا آن جا که
مقدور باش د مسايل کشــتي را حل و منابع مالي
خوبي را براي اين فدراســيون تامين کنند.وي در
خصوص گاليههاي رســول خــادم در خصوص
بودجه فدراســيون نيز اظهار داشــت :تاکنون ۷۷
درص د از اعتبارات فدراسيون کشتي پرداخت شده
و اين درحالي اســت که مابقــي مطالبات قانوني
بودجه اين فدراسيون طي دو مرحله تا پايان سال به
حساب فدراسيون واريز خواه د شد.

الوحده  -3ذوبآهن 0

ديدار با الدحيل حياتي شد

در حالي که ذوبيها نياز به سه امتياز ديدار برگشت
برابر الوحده داشتن د با شکستي غيرمنتظره وضعيت
صعود خود به مرحله بعــدي را به بازي با الدحيل
موکول کرد.به گزارش ورزش سه ،در حالي که انتظار
ميرفت ذوبيها بتوانن د با ارائه يک بازي منطقي با
امتياز از ابوظبي به اصفهان برگردن د اين اتفاق نيفتاد
و در حالــي که تا آخرين دقيقه نيمــه اول بازي با
تساوي پيش ميرفت بازيکنان الوحده موفق شدند
از اشتباهات سريالي مدافعان ذوب آهن استفاده کنند
و به پيروزي پرگلي دست پيدا کنند.
 شرح گل:

الوحــده  1ذوب آهن (0دقيقه  ،45+1سباســتين
تاگليابو) :ارسال بازيکن الوحده که از روي خطاي بي
مورد مدافعان ذوب آهن به دست آمده بود در محوطه
جريمه با يارگيري اشتباه مدافعان سبزپوشنصييب
ژوژاک ش د و ضربه اين بازيکن از ميان انبوه بازيکنان
اين تيم به گوشه دروازه ذوبيها رفت.
الوحده  2ذوب آهن (0دقيقه  ،57مراد باتنا) :باز هم
غفلت مهاجمان ذوب آهن باعث ش د تا باتنا درون
محوطه جريمه اين تيم توپ را به دست بياورد و و
پس از چندگام در عرض با شوتي دقيقه کنج دروازه

ذوبيها را نشانه بگيرد.
الوحــده  3ذوب آهن (0دقيقه  ،65محم د الکباري):
کلکسيون اشتباهات مدافعان ذوب آهن در اين دقيقه
تکميل ش د و مراد باتنا موفق ش د به راحتي مدافعان
ايــن تيم را از بازي خاج کن د و با پاســي در عرض
الکباري را صاحب توپ کن د و در حالي که اين بازيکن
يدي د شوت ديگري
هيچ مزاحمتي را همراه خود نم 
روانه دروازه ذوبيها کرد.
شــاي د در ديداري که تيم بازنده سه بار دروازه خود
را باز شده ميبين د نام برد از گلر اين تيم به عنوان
يکي از بهترين بازيکنان بازي اشــتباه باش د اما در
جريان اين ديدار رشــي د مظاهري بهترين بازيکن
ذوبيها بود .واکنشهاي پياپي او باعث ش د تا فاجعه
براي ذوب آهنيها به وجود نياي د و او حداقل در 5
موقعيت گل با سيوها و واکنشهاي فوق العاده خود
مانع گلزني بيشتر حريف اماراتي شد .از تيم برنده
اين ديدار نيز ميتوان از مراد باتنا به عنوان بهترين
بازيکــن بازي نام برد .مهاجم الوحده عالوه بر گل
زيبايي که به ثمر رسان د يکي ديگر از گلهاي تيم
اماراتي را ساخت و بارها نيز خط دفاع سبزپوشان را
به هم ريخت.

براي آمادگي نيازمن د است .جام جهاني  2018روسيه
برگزار خواه د شد.بالتر در پاسخ به سوال خبرنگار مبني
بر جدي بودن تالش براي محروم کردن روسيه از حق
ميزباني گفت:تنها سازماني که حق لغو يا تعويق جام
جهاني را دار د فيفا است حال اينکه شما رابطه دوستانه
والدمير پوتين و جياني اينفانتينو را در ويدئوها ديده ايد.
آنها با هم فوتبال بازي ميکنن د و دوست هستند.تاکيد
ميکنم تا به امروز هيچکس در فيفا برگزاري مسابقات

در روســيه را زير سوال نبرده است و تنها انگليسيها
هستن د که آرام نخواهن د گرفت.آنها هميشه بر عليه من
صحبت کردند.
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اخبار
سه تيم برتر ليگ برتر فوتبال بانوان
مشخص شدند

بــا برگزاري ديدارهاي هفت ه بيســت و دوم
ليگ برتــر فوتبال بانوان تکليف ســه تيم
برتر مشخص شــد.ب ه گزارشايسنا  ،ديروز
(دوشنبه) ديدارهاي هفت ه بيست و دوم ليگ
برتر فوتبال بانوان آغاز ش د و تيم صدرنشين
بم بــا غيبت حريفــش ذوب آهن مجموع
امتيازاتــش را به ع د د  ۵۶رســان د و عنوان
قهرماني دهمين دوره مســابقات ليگ برتر
فوتبال بانوان را به خو د اختصاص داد.در ديگر
ديدار مهم هفته ،تيم شهرداري سيرجان چهار
بر سه نماينده فارس را شکست دا د و با ۵۳
امتياز عنوان نايب قهرماني را به دست آورد.
ديدار دو تيم راهياب ملل سنندج و همياري
آذربايجان غربي با تساوي بدون گل به پايان
رسي د تا سنندجيها با کسب  ۴۸امتياز عنوان
سوميرا از آن خو د کنند.تيم سپاهان اصفهان
نيز سه بر صفر از س د خيبر خرم آبا د گذشت و
با  ۴۷امتياز در جايگاه چهارم قرار گرفت.
بانوان هيات هندبال اصفهان قهرمان
کشور شدند

مسابقات هندبال ساحلي بانوان کشور با
قهرماني هيات اصفهان به پايان رسيد.
به گزارش مهر ،دومين دوره مسابقات ساحلي
بانوان کشــور که از شــنبه  ١٩اسفن د ماه با
حضور  ٨تيم به ميزباني بندرعباس آغاز شده
بود ،با قهرماني هيات اصفهان پايان يافت .در
ديدار فينال اين مسابقات تيم هيات اصفهان
مقابــل هرمزگان الف با نتيجه  ٢بر صفر به
پيروزي رسي د و قهرمان شــد .در ديدار رده
بندي نيز فوال د مبارکه سپاهان با نتيجه  ٢بر
صفر تهران را شکست دا د و در جايگاه سوم
ايستاد.در اختتاميه اين مسابقات که با حضور
ميترا نوري نائب رئيس فدراسيون هندبال و
آئين جمشي د رييس هيات هندبال هرمزگان
برگزار شد ،کاپ و مدال به تيمهاي برتر اهدا
گردي د و تيم تهران نيز به عنوان تيم اخالق
معرفي شد.

