فوتبال

کميسيون داوران فدراسيون قوانين و مقررات جديد کشتي آزاد و فرنگي را اعالم کرد

واکنش هواداران استقالل به جمع
شدن بنر جباري

هواداران تيم استقالل به جمع شدن بنر
جباري واکنش نشان داده و اين بازيکن را
به شدت تشويق کردند .به گزارش فار ،در
بازی تيمهاي پديده و استقالل حدود ۱۵
هزار نفر در ورزشگاه ثامن حضور پيدا کرده
که نزديک به  ۵هزار نفر طرفدار تيم پديده
بودند .هواداران تيم استقالل بنر بزرگي را
از مجتبي جباري آورده که روي آن نوشته
شده بود  ۸شــاکي محبوب استقالليها
که البته اين بنر بالفاصله توسط تعدادي
از ليدرهاي اســتقالل جمع شد .در ادامه
تماشاگران استقالل وقتي اين حرکت را
ديدند جباري را تشويق کرده و او را با لقب
زيدان آسيا جمايت کردند.
واکنش سرمربي فوالد به لغو بازي
اين تيم با پيکان

سرمربي تيم فوتبال فوالد خوزستان گفت:
به خاطر گرد و خاک شــديد هوا امکان
برگزاري مســابقه با پيکان فراهم نبود.
سيروس پورموسوي درباره لغو ديدار دیروز
تيم فوالد خوزســتان با پيکان به خاطر
آلودگــي و گرد و خاک هوا به مهر گفت:
ساعت  ۱۱امروز بود که هوا به شدت گرد
و خاک شــد و به ما اعالم کردند مسابقه
امروز برگزار نميشود .وي افزود :مشکلي
با اين تصميم نداريم چون واقعا شــرايط
بيرون رفتن و بازي فراهم نبود .سرمربي
فوالد در پاســخ به اين سئوال که آيا فردا
بازي اين تيم با پيکان برگزار خواهد شد؟
تصريح کرد :طبق پيش بينيها ساعت ۲۰
امشب بارندگي ميشود و باد هم ميآيد.
فقط خدا کند فردا دوباره هوا گرد و خاک
نشود .پورموسوي در پايان گفت :امروز هم
امکان تمرين نداريم مگر اينکه امشب و
بارندگي بتوانيم دقايقي عرق گيري کنيم.
هواداران  ،خواستار جدایی
رونالدو شدند

بر اساس نظرسنجي صورت گرفته از سوي
نشريه آ اس درباره آينده کريستيانو رونالدو،
اکثر خوانندگان خواستار جدايي اين بازيکن
از رئال مادريد شــدند .به گزارش باشگاه
خبرنگاران جوان ،خوانندگان نشريه آ اس
با شــرکت در يک نظرسنجي به جدايي
کريســتيانو رونالدو از رئال راي دادند .در
اين شرايط نشريه آ اس يا برگزاري يک
نظرسنجي نظر خوانندگان خود را در باره
ماندن يا رفتن رونالدو جويا شده است که
اکثر آنها با رفتن رونالدو موافق هستند .بر
اساس اين نظرسنجي که  1500نفر در آن
شرکت داشتند  57.9،درصد از خوانندگان
موافق رفتن رونالــدو بودند در حالي که
 42.1درصــد از آنها مايل بودند ســتاره
پرتغالي همچنان در برنابئو بماند .در اتفاقي
عجيب تر وقتي همان نظرسنجي در وب
سايت آ اس نيز برگزار شد  ۶۷.۵درصد از
کاربران وب سايت اين نشريه هم خواستار
جداييرونالدوشدند.

گروه ورزشی :سرپرســت کميسيون
داوران فدراســيون کشــتي گفت :در
مهمتريــن تغيير صــورت گرفته در
قوانيــن کشــتي ،همزمان با شــروع
مجدد در حالت خاک ،مقررات جديدي
اعمال ميشود .به گزارش مهر ،محمد
ابراهيم اماميبا بيان اين مطلب افزود:
از ايــن پس در کشــتي آزاد و فرنگي
تمام اخطارها( )Oهمراه با يک امتياز
خواهد بود و ديگر براي اخطار  ۲امتياز
لحاظ نميشــود .بارها اتفاق افتاده بود
که برخي از کشتي گيران بخاطر حفظ
امتيازاتي که با زحمت و در اثر اجراي
فنون بدســت آمده بود در صدد اداره
کردن مسابقه بودند اما با تصميم تيم
داوري و تعلق گرفتن اخطار و  ۲امتياز
بازنده ميشــدند کــه در قانون جديد
اهميت کسب امتياز در اثر اجراي فن
بسيار مشــهود است .وي ادامه داد :در
کشتي فرنگي ،کشتي گيراني که کم
کار باشند و پاسيو( )Pدريافت کنند به
دليل اينکه بــا انتخاب مهاجم ممکن
اســت در خاک حريف قرار گيرند اين
مجــازات ميتوانــد راهــکاري براي
کسب امتيازات بيشــتر توسط کشتي
گير مجري باشــد .اماميتصريح کرد:
تصويب اين مقررات توســط اتحاديه
جهاني کشــتي براي زيباتــر کردن
کشــتي در جهت حمايت از کشــتي
گيران مهاجم و تشويق آنان در اجراي
فنون در حالت خاک و سرپا ميباشد.
وي تاکيد کرد :محــدود کردن تعداد
پاســيو()Pبراي کشــتي گيــر مدافع
بدين معني نيســت که کشتي گيراني
که کامــا به الک دفاعي فرو رفتهاند
در زمانهايــي کــه داوران مجاز به
دادن پاسيو نيستند بتوانند اين رويه را
ادامه دهند بلکه در اين شرايط داوران
ميتوانند وفق ضوابط کشتي گيري را
که از اجراي فن حريف با اين شــرايط
جلوگيري ميکند و خــود نيز فعاليت
مثبتي نــدارد با اخطار و يــک امتياز
مجازات کند .اماميخاطر نشــان کرد:
در مجموع ضمن اينکــه انتقاداتي بر
اجراي بعضي از مقررات جديد همانند
وزن کشي در صبح روز مسابقات وجود
دارد اما بدليل مصوب شــدن قوانين،
کشتي گيران بايد خود را براي مبارزه
با اين شــرايط آماده کننــد و مربيان
نيز تمرينات کشــتي گيران را طوري
طراحي کنند که کشتي گيران بتوانند
با قوانيــن فعلي بهترين نتيجه ممکن

انقالب در کشتی

را بدســت آورند .داور المپيکي کشتي
ايــران گفت :با توجه بــه لزوم اجراي
قوانين جديد در تمام ردههاي ســني،
توجيه کشتي گيران ،داوران و مربيان
بــه صورت تئوري و عملــي در اولين
فرصت بســيار ضروري و الزامياست
و برگــزاري کالسهاي دانش افزايي
مرتبط با قوانين جديد در اســتانهاي
مختلف از ســوي هيئتهاي مربوطه
بــا حضور يکــي از داوران المپيکي از
راهکارهاي مهم ميباشد که اين امر در
دستور کار کميسيون داوران فدراسيون
قرار دارد و ما از پيشــنهادات برگزاري
کلينيکهاي تخصصي داوري استقبال
ميکنيــم .وي افزود :حضــور داوران
المپيکــي بــا درخواســت کادر فني
تيمهاي ملــي در تمرينات و آمورزش
مقررات جديد ،کمک شاياني به کسب
نتايج بهتر در رقابتهاي مهم پيش رو
ميکند .سرپرســت کميسيون داوران
فدراســيون کشتي ،در پايان مهمترين
تغيير مقررات و قوانين مطرح شده ،در
کلينيک داوران المپيکي  S۱در کشور
اسلواکي ،که از ســال  ۲۰۱۸ميالدي
الزم االجرا است ،و با همکاري اردوان
صاحب؛ محمد مصاليي پور و مزدک
گيتي ديگر داوران المپيکي ايران تهيه
شده را به شرح زير اعالم کرد:
مهمترين تغييرات در دو رشته کشتي
آزاد و کشتي فرنگي:

 -۱نحــوه جرايــم کشــتي گير کم
کار(پاسيو( ))Pدر کشتي فرنگي(يکي
از وظايف اصلي تيم داوري تشخيص
فعاليت واقعــي در مقابل تالش براي
اتالف وقت است):
 -داواران بايــد بــا توجه بــه در نظر

عصبانیت و خویشتن داری سرمربی گسترش

فیروز و فیلمبردار ،شمع و گل و پروانه!

یوسفی فقط آرزوی مرگ نکرد!

کــرد .جالب اینکــه کارگــردان تلویزیونی با
تیزهوشی کل تصویر را روی کریمی و صحنه
پیش آمده سوییچ کرد تا همه ببینند بین فیروز
و فیلمبــردار چه می گذرد .کریمی که در ابتدا
ضربــه ای به فیلمبردار زده بود تا بابت حضور
وی در حریــم خصوصی ســرمربی واکنش
نشــان داده باشد ،چند ثانیه بعد مانع از هجوم
همراهانش به سمت فیلمبردار شد و مدام کلمه
دوســتت داریم را به زبان آورد تا در مواجهه با
بینندگان میلیونی تســلط خود به اعصابش را
به نمایش بگذارد .به خاطر داشــته باشید که
او در پایان یک بازی پرفشــار و در شــرایطی
که ثانیه هایی با یک پیــروزی بزرگ فاصله
داشت ،نتیجه را از دست داده بود و حق داشت
عصبانی باشد .این اتفاق طرفداران پروپاقرص
فوتبال را یاد آن جمله طالیی این ســرمربی
باتجربــه انداخت که در انتقــاد حضور دائمی
فیلمبرداران کمکی در کنار نیمکت اســتقالل
اهواز مــی گفت :با فیلمبردار شــمع و گل و
پروانه بازی میکردیم!

شفر :فرصتهای زیادی خلق شد

ســرمربی تیم فوتبال استقالل گفت :در
بازی با پدیــده فرصتهای زیادی خلق
شــد .به گزارش تسنیم  ,وینفرد شفر در
نشست خبری بعد از دیدار تیمهای پدیده
مشهد و استقالل تهران که با نتیجه بدون
گل به پایان رســید ،گفت :فکر میکنم
بازی خوبی مخصوصا بــرای هواداران
بود و فرصتهای زیادی خلق شد .نیمه
اول سه چهار موقعیت خوب داشتیم که
نتوانستیم تیدیل به گل کنیم .پدیده هم
این شانس را داشت .وی درباره از دست
رفتن پنالتی این تیم اظهار داشــت :امید
ابراهیمی یکی از بهترین بازیکنان فوتبال
ایران اســت .اینکه پنالتی از دست داده،
مهم نیست ،چون ممکن است در فینال
جام جهانی هم یــک بازیکن پنالتی از
دست بدهد.

فیروز کریمی ســرمربی گسترش از گذشتهها
میانه چندان خوبی با فیلمبرداران دوربین های
پرتابل تلویزیونی نداشــته اســت .به گزارش
ورزش ســه ،کریمی که در پایان مســابقه از
سمت دروازه جنوبی به سمت رختکن حرکت
می کرد ،ناگهان با احساس مزاحمت از طرف
دوربینی که به تعقیب او پرداخته بود نسبت به
فیلمبرداری بدون اجازه وی واکنش نشان داد
اما خیلی زود و با توجه به تجربه ای که دارد به
خود مسلط شد و اقدام به دلجویی از فیلمبردار
تابلو لیگ برتر ایران (جام خلیج فارس)

ردیف

خطا و يا ديگر مواردي که نياز به دادن
اخطار و امتياز باشد:
در کشتي آزاد و فرنگي در همه شرايط
يک اخطار براي کشــتي گير خاطي و
يک امتياز براي حريــف در برخواهد
داشت و اين تخطي از مقررات اگر در
حالت سرپا باشد ميبايست براي شروع
مجدد ادامه کشتي در حالت سرپا باشد
و اگر در خاک اين تخطي انجام شود،
شروع مجدد بايد در حالت خاک باشد.
بــراي فرار از فــن در منطقه اصليتشــک اگر بيــش از ۱۵ثانيه از وقت
کشــتي باقي مانده باشد داور يک بار
کشتي را قطع ميکند و به مدافع تذکر
ميدهد .اما اگر در اين فرار از فن کمتر
از پانزده ثانيه وقت باقي مانده باشــد
داور ميبايست بدون قطع کشتي ابتدا
با استفاده از اصطالحات به کشتي گير
خاطي تذکر و هشدار دهد و در صورت
ادامه دادن فرار از فن داور بايد سه الي
چهار ثانيه قبل از اتمام زمان کشــتي
سوت بزند و کشــتي را متوقف کند و
درخواســت يک اخطار براي خاطي و
يک امتياز براي حريفش کند.
 -۵تغيير اوزان کشتي فرنگي و آزاد و
افزايش اوزان ردههاي سني مختلف و
افزايش آن به ده وزن و ساير مقررات:
اوزان ردههاي ســني بزرگساالن ،زير
 ۲۳سال(اميدها) و جوانان
کشتي آزاد،۷۹ ،۷۴ ،۷۰ ،۶۵ ،۶۱ ،۵۷ :
 ۹۷ ،۹۲ ،۸۶و  ۱۲۵کيلوگرم
اوزان المپيکي ۹۷ ،۸۶ ،۷۴ ،۶۵ ،۵۷:و
 ۱۲۵کيلوگرم
کشتي فرنگي،۷۲ ،۶۷ ،۶۳ ،۶۰ ،۵۵ :
 ۹۷ ،۸۷ ،۸۲ ،۷۷و  ۱۳۰کيلوگرم
اوزان المپيکي ۹۷ ،۸۷ ،۷۷ ،۶۷ ،۶۰:و
 ۱۳۰کيلوگرم
ردههاي سني نونهاالن(آزاد و فرنگي):
 ۳۴تا ،۶۲ ،۵۷ ،۵۲ ،۴۸ ،۴۴ ،۴۱ ، ۳۸
 ۷۵ ،۶۸و  ۸۵کيلوگرم
ردهاي سني نوجوانان(آزاد و فرنگي):
 ۴۱تــا،۷۱ ،۶۵ ،۶۰ ،۵۵ ،۵۱ ،۴۸ ،۴۵
 ۱۱۰ ،۹۲ ،۸۰کيلوگرم
مسابقات هر گروه وزني در کشتي آزاد
و فرنگي در دو روز برگزار ميشود.
وزن کشي مسابقات در دو روز خواهد
بــود صبح روز اول بــدون ارفاق وزن
و صبــح روز دوم با دو کيلوگرم ارفاق
انجام خواهد شــد(ارفاق وزن فقط تا
پايان ســال  ۲۰۱۸ميالدي ميباشد).
مــدت زمان وزن کشــي روز اول ۳۰
دقيقهاي و روز دوم ۱۵دقيقه است.

نصیرزاده:

پله راهي بيمارستان شد

اســطوره فوتبال برزيل راهي بيمارستان
شد .به گزارش تسنیم ،پله ،اسطوره فوتبال
برزيل پس از اينکه در خانه خودش غش
کرد ،فوراً به بيمارستان منتقل شد .پله در
ت مراقبتهاي
حال حاضر در بيمارستان تح 
ويژه اســت تا آزمايشهاي تکميلي از او
گرفته شــود .او همچنين مجبور شد به
همين دليل سفرش به لندن را براي حضور
در مراسميکه قرار بود از وي تجليل شود،
لغو کنــد .متخصصان ميگويند که دليل
بيماري پله  77ساله که اوايل هفته جاري
هم به دليل بيماري راهي بيمارستان شده
بود ،خستگي شديد است .اسطوره فوتبال
برزيل در  12ماه گذشته با بيماري دست
و پنجه نرم کرده و مجبور بوده تا از تعداد
حضورش در محافل عموميکم کند.

گرفتن سه آيتم ذيل نسبت به انتخاب
کشــتي گير کم کار در کشتي فرنگي
و درخواست پاسيو(()Pبراي وي) اقدام
کنند:
الف -بعد از دو دقيقه ،نتيجه کشــتي
صفر بر صفر باشد.
ب -نتيجه کشتي مســاوي است اما
يکي از کشــتي گيران بطور واضح و
مشهود فعاليت بيشتري دارد.
ج -يکي از کشتي گيران فعال است اما
حريفش کامال تدافعي است.
 -۲نحــوه اجــراي قانــون کــم
کاري(پاسيو( ))Pدر کشتي فرنگي:
الــف-در اوليــن پاســيو( ،)Pدر
مسابقه(بدون در نظر گرفتن کداميک
از کشتي گيران) کشتي گير فعال يک
امتياز دريافت ميکند و ميتواند يکي از
وضعيتهاي خاک ،يا سرپا را انتخاب
کند(اين پاسيو( )Pنميتواند قبل از دو
دقيقه درخواست شود).
ب -در دوميــن پاســيو( ،)Pدر
مسابقه(بدون در نظر گرفتن کداميک
از کشــتي گيران) کشــتي گير فعال
يک امتيــاز دريافت ميکند و ميتواند
براي ادامه کشتي يکي از وضعيتهاي
خاک ،يا ســرپا را انتخاب کند(پاسيو
دوم( )Pنميتواند قبــل از  ۴:۳۰ثانيه
درخواست شود).
ج -در ســومين پاســيو( )Pيــا کم
کاريهــاي بعدي ،کشــتي گير فعال
يک امتياز دريافت ميکند و بدون قطع
کشتي بايد مبارزه ادامه يابد.
تبصره :در کشــتي فرنگي نونهاالن و
نوجوانان که مســابقات در دو تايم دو
دقيقهاي انجام ميشــود ،بــا در نظر
گرفتن ســه آيتم اصلــي در خصوص

نحوه دادن اخطار(پاسيو())Pکه در متن
باال ذکر شد ،اخطار اول نميتواند قبل
از  ۲:۳۰ثانيه درخواست گردد.
-۳موقعيــت اوليه کشــتي گيران در
حالت خاک نشستن قبل از سوت داور
(در کشتي آزاد و فرنگي):
 کشــتي گير مدافع که بايد در خاکقرار بگيرد ميبايست ابتدا روي شکم در
مرکز تشک دراز بکشد و دستهايش
کامال به ســمت جلو و طرفين ،و پاها
به ســمت عقــب و طرفين کشــيده
شود(بنابراين پاها و دستها نبايد خيلي
نزديک همديگر باشد).حالت سر کشتي
گير مدافع بايد به حالت نرمال يا روي
تشک تماس داشته باشد و يا باال باشد.
دستها و پاهاي کشــتي گير مدافع
نبايد قبل از سوت داور ،باال بيايد بلکه
بايد به تشک بچسبد .سينه کشتي گير
مدافع نيز نبايد باال باشد.
 بعد از اينکه کشــتي گير مدافع درحالــت صحيح در خاک قــرار گرفت
کشتي گير مهاجم در کنار(بغل) کشتي
گيــر مدافع قرار ميگيرد و دو زانويش
بايد رو تشک باشد و بدون فشار آوردن
به پهلوي حريف ،کف دستهاي خود
را بدون هيچ مزاحمتي روي کمر مدافع
قرار دهد(قســمت بااليــي کمر(روي
کتفها باشــد) .نوک پنجههاي دست
مهاجم نيز بايد به ســمت ســر مدافع
باشد .پس از سوت داور کشتي آغاز و
مانند قوانين سابق مدافع نبايد بصورت
غير قانوني کشــتي را در حالت خاک
بلوکه کند و يا ببندد.
 -۴نحــوه مجــازات کشــتي گيران
خاطي براي فرار از فن ،فراز از تشک،
جلوگيري از اجراي فن حريف با عمل
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تیم

بازیها

امتیاز

1

پرسپولیس

20

45

2

پارس جنوبی جم

20

33

3

فوالد

19

33

4

ذوب آهن

20

32

5

سایپا

20

31

6

استقالل

20

29

7

پیکان

19

28

8

گسترش فوالد

20

28

9

صنعت نفت آبادان

20

25

10

پدیده

20

23

11

تراکتورسازی

20

21

12

سپاهان

20

20

13

نفت تهران

20

20

14

سپیدرود رشت

20

19

15

استقالل خوزستان

20

18

16

سیاه جامگان

20

13

مدیرعامل باشگاه گسترش فوالد نسبت به حرف
های گزارشگر دیدار تیمش با پرسپولیس گالیه
های تندی را بیان کرد .به گزارش ورزشسه،
انتقادهایی که پیمان یوســفی در گزارش خود
برای دیدار پرسپولیس و گسترش فوالد نسبت
به عملکرد بســته تیم تبریزی گالیه کرد ،با
ناراحتی مسئوالن این باشگاه مواجه شده است.
هوشنگ نصیرزاده ،مدیرعامل باشگاه گسترش
فــوالد در این خصوص به ورزش ســه گفت:
متاسفانه آقای یوسفی بسیار جانبدارانه گزارش

ارطغرول ساغالم:

گلزنان برتر

علی علیپور (پرسپولیس)

 12گل

محمد قاضی (پدیده)
مرتضی تبریزی (ذوب آهن)

 9گل

عیسی آل کثیر (نفت تهران)

 8گل

بهترین پاسورها

محسن مسلمان (پرسپولیس)

 9پاس

معین عباسیان (پدیده) وحید امیری
(پرسپولیس) عبداهلل ناصری (فوالد)

 4پاس

پنجشنبه  28دی 1396

تراکتورسازی

2-1

سایپا

پارس جنوبی جم

1-1

استقالل خوزستان

ذوب آهن

پرسپولیس
پدیده

نفت تهران

1-2
1-1

جمعه  29دی 1396
0-0

1-4

سپیدرود رشت

1-2

فوالد

تعویق

شنبه  30دی 1396

کرد .رسانه باید در هر شرایطی بی طرفی خود
را نشــان دهد و با اثبات بی طرفی یک رسانه
قابل احترام می شــود ،اما پیمان یوســفی در
طول گزارش بارها علیه تیم ما موضع گرفت و
حرف هایی را بر زبان آورد که کامال مشخص
شــود دوســت دارد ما ببازیم و از زمین بیرون
برویم! وی ادامه داد :ما از نحوه گزارش یوسفی
ناراحتیــم؛ او فقط برای تیم مــا آرزوی مرگ
نکرد! احساس یوســفی این بود که گسترش
فوالد حتما بازنده می شود و بعد از دقیقه  90او
شکســت خورد و پیش بینی کرد که اگر ببریم
دو پله صعود می کنیــم .در حالی که در طول
 90دقیقه تصور می کرد بازی را پرســپولیس
می برد .این شــیوه گزارش در رسانه ملی که
ما هم در آن سهم داریم ،درست نیست .به هر
صورت تیم ما توانمندی هایی داشــته که باید
به آن توجه می شد .ما کم تماشاگر هستیم اما
در مقابل بهترین تیم ایران در چند ســال اخیر
تا دقایق پایان برنده بودیم .پیمان یوسفی هرگز
انصاف را رعایت نکرد.

صنعت نفت آبادان
گسترش فوالد
استقالل

سیاه جامگان

سپاهان
پیکان

جایگاهتراکتورسازیاینجایجدولنیست

گزینه ســرمربیگری تراکتورسازی
گفت :از هوادارانمان میخواهم در این
مقطع از تیم محبوبشان حمایت کنند
چون بیــش از هر چیزی به حمایت و
آرامش نیاز داریم .بــه گزارش مهر،
ارطغرول ساغالم گزینه سرمربیگری
تیم تراکتورسازی که در میان استقبال
هواداران وارد تبریز شد ،پس از ورود به
این شهر ضمن قدردانی از هوادارانی
که برای اســتقبال از وی به فرودگاه
آمــده بودنــد ،اظهار داشــت :من در
استانبول آوازه محبوبیت تراکتورسازی
را شــنیده بودم و میدانستم که این
باشــگاه هــواداران پرشــوری دارد.
وی افــزود :بااینوجــود از دیدن این
استقبال شگفتزده و خوشحال شدم.
باید بگویم برای من مایه خوشــحالی
و افتخــار اســت کــه میتوانــم در
چنین باشــگاه محبوبی فعالیت کنم.
درعینحال احساس میکنم مسئولیتم
دوچندان شده و باید احساس مسئولیت
زیادی دربــاره این هواداران داشــته
باشــیم .ارطغرول ساغالم خاطرنشان

کــرد :میدانم که شــرایط فعلی تیم
بههیچوجه مناسب نیست و هواداران
از نتایج اخیر رضایــت ندارند .جایگاه
حقیقی ما اینجا نیســت و باید در کنار
هم برای رســیدن بــه پلههای باالتر
تالش کنیم و انشاءاهلل از این مقطع
و روزهای ســخت بهســامت عبور
کنیــم و بهطور حتــم روزهای خوبی
پیــش روی خواهیم داشــت .گزینه
سرمربیگری تراکتورســازی تصریح
کرد :از هوادارانمان میخواهم در این
مقطع از تیم محبوبشان حمایت کنند
چون بیــش از هر چیزی به حمایت و
آرامش نیاز داریم .من به کار گروهی
اعتقاددارم .بر این اساس معتقدم باید
همه ما دســت در دست هم متحد و
منســجم برای موفقیت تراکتورسازی
تــاش کنیــم .وی در پایان گفت:
هواداران در کنار مدیریت باشگاه ،کادر
فنی و بازیکنان باید یک کار گروهی
مســتمر و مداوم را بــرای موفقیت و
سربلندی تراکتورسازی دنبال کنند تا
به یک نتیجه مطلوب دستیابیم.
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اخبار
هفته يازدهم ليگ برتر هندبال بانوان

تاسیسات بازی باخته را بُرد

به گزارش خبرنگار باشــگاه خبرنگاران
جوان ،رقابتهاي ليگ برتر هندبال بانوان
ايران صبح جمعه با برگزاري ســه ديدار
هفته يازدهم خود را پشت سر گذاشت .در
اين هفته از رقابتها ،حساستري ديدار در
تهران و در تاالر هندبال فدراسيون برگزار
شد .در اين مسابقه تيم تاسيسات دريايي
تهران ميزبان شهيد چمران الرستان بود.
تيم تهرانــي در نهايت در ديداري نزديك
و پاياپاي و در حالــي كه تا دقايق پاياني
مســابقه از حريفش عقب بود ،در نهايت
موفق شــد با حســاب  21بر  19مقابل
الرســتانيها به برتري رسيده و يك قدم
به قهرماني نزديكتر شود .در ديگر ديدار
اين هفته از رقابت در شــاهين شهر تيم
شــهرداري اين شــهر مقابل تيم بهمن
بهبهان به ميدان رفت.
اصغري مقدم:بدترين سال ورزشيام
را سپري کردم

بازيکن فصل گذشته تيم فوتسال تاسيسات
با بيان اينکه سال سختي را پشت سر گذاشته
اســت ،گفت :چه اتفاقي افتاده که تيمهاي
بزرگ فوتسال از ليگ کنار ميکشند .جواد
اصغري مقدم به تجربه يک فصل حضورش
در تيم تاسيسات پرداخت و از اين فصل به
دليل مصدوميــت طوالني مدت به عنوان
ســختترين و بدترين دوران ورزشياش
ياد کرد .وي همچنين به ماجراي درگيري
اش با مصطفي نظري دروازه بان تاسيسات
در هفتههــاي پاياني اشــاره کرد و به مهر
گفت :با نظري رفيق صميميهســتم .وي
افزود :نصف ليــگ را به خاطر مصدوميت
از دســت دادم ولي بايد از باشگاه تاسيسات
و وحيد شمسايي تشکر کنم که کوچکترين
اخمينکردند و با همان عزت و احتراميکه
به تاسيسات رفتم ،با من رفتار کردند.
جودو گرندپري تونس

علي قليزاده حذف شد

جودوکار جــوان تيم ملي کشــورمان در
نخستين ديدار برابر نماينده اسپانيا باخت و
از دور رقابتهاي گرندپري تونس حذف شد.
به گزارش مهر ،اين دوره از مسابقات صبح
امروز با حضور  ۳۳۵جودوکار از  ۴۶کشور در
تونس آغاز شد .تيم کشورمان در روز نخست
سه نماينده داشت که تاکنون يک جودوکار
از دور مسابقات خارج شده است .علي قلي
پور در جدول ۳۱نفره وزن  -۶۰کيلوگرم در
گام نخست به مصاف «يواخين گومز» از
اسپانيا رفت و بعد از سه دقيقه مبارزه با ضربه
فني بازنده شد و از دور رقابتها کنار رفت .در
ادامه اين مسابقات خجسته و نوري زاده در
وزن  -۶۰کيلوگرم به روي تاتاميميروند.
خجسته دور نخست استراحت دارد و سپس
به مصاف ون گانسيبک از بلژيک ميرود.
جدال ميليمتري برترينهاي تنيس
روي ميز بانوان

ندا شهســواري بــا  7بــرد و  2باخت در
صدر مســابقات انتخابي تيم ملي بانوان
قرار گرفت .به گزارش فارس ،با پيگيري
مســابقات انتخابي تيم ملي بزرگساالن
بانــوان که از تاريخ  28الي  29دي ماه در
سالن تنيس روي ميز امير احتشام زاده واقع
در مجموعه انقالب تهران در حال برگزاري
است ،ندا شهسواري بانوي المپيکي تنيس
روي ميز کشورمان با  7برد و  2باخت در
صدر جدول رقابتها ايستاده است .ديگر
بازيکنان شرکت کننده با نتايجي نزديک در
حال رقابت براي حضور در تيم ملي بانوان
که ارديبهشــت ماه  1397به مســابقات
جهاني سوئد اعزام خواهد شد،هستند.
پايان کار نمايندگان تنيس روي ميز
ايران با حذف تيم دو نفره

نمايندگان تنيس روي ميز ايران با حذف
تيم دو نفره در تور جهاني به کار خود پايان
داد .به گزارش فارس ،در ادامه رقابتهاي
تور جهاني تنيس روي ميز مجارســتان
تيم دو نفره نيمــا عالميان و ميعاد لطفي
مقابل تيــم هنگکنگ به ميدان رفتند و
در اين بــازي  3بر  2مغلوب حريف خود
شدند .پيش از اين دو نماينده کشورمان در
بازيهاي انفرادي از صعود به مرحلهحذفي
بــاز مانده بودند .جميل لطف ا ...نســبي
هدايت ملي پوشان را برعهده داشت.

