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تساوی ،تحت الشعاع رکورد حسینی
دیدار تیمهای استقالل و سایپا با تساوی یک بر یک تمام شد.از هفته نوزدهم لیگ برتر،
استقالل و سایپا در ورزشگاه آزادی به مصاف هم رفتند ...
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سال بیست و سوم شماره 6257

در انتخابات تیراندازی کار غیرقانونی انجام نشده است
وزیر ورزش و جوانان میگوید هیچ کار غیر قانونی در انتخابات تیراندازی صورت نگرفته
است که این فدراسیون بخواهد تعلیق شود ...

رستگاری دقیقه نودی پرسپولیس در مشهد
شاگردان برانکو در هفته نوزدهم لیگ برتر مقابل مشکیپوشان در بازی خارج از خانه به
پیروزی دست یافتند ...

برانکو :فشار فراوانی روی ماست

ذوبآهن ،فاتح داربی اصفهان

رئیس اداره حقوقی:

مالکیت ورزش و جوانان بر اراضی
ورزشگاه بزرگ پارس شیراز قطعی شد

وقتی طارمی میخواهد برود چه کنیم؟
شـاگردان امیـر قلعهنویـی تیـم سـپاهان را در داربـی
اصفهـان شکسـت دادنـد.
بـه گـزارش ایسـنا ،تیمهـای فوتبـال سـپاهان و
ذوبآهـن از سـاعت  ۱۵دیـروز داربـی اصفهـان را در
ورزشـگاه نقشجهـان برگـزار کردنـد .ایـن دیـدار کـه
از سـری مسـابقات هفتـه نوزدهـم لیـگ برتـر برگـزار
میشـد ،بـا نتیجـه دو بـر یک به سـود ذوبآهـن خاتمه
یافت.
در نیمـه اول ایـن بـازی در حالـی که شـاگردان کرانچار
مالکیـت تـوپ و میـدان را در اختیـار داشـتند ،میلاد
فخرالدینـی در دقیقـه  ۱۲موفـق شـد روی ضدحملـه،
گل اول بـازی را بـرای ذوبآهـن بـا ضربـه سـر بـه
ثمـر برسـاند.در نیمـه دوم نیـز بـا توجـه به میـل به گل
رسـیدن سـپاهان و جلـو کشـیدن بازیکنـان ایـن تیـم،
موقعیتهایـی بـرای هـر دو تیـم ایجاد شـد امـا بازهم
ذوبآهـن به گل رسـید و مرتضی تبریـزی در دقیقه ۸۸
گل دوم تیمـش را بـه ثمـر رساند.ساسـان انصاری تک
گل سـپاهان را از روی نقطـه پنالتـی در دقیقـه  ۹۰بـه
ثمر رسـاند.
شـاگردان امیـر قلعه نویـی در ذوبآهن با ایـن برد۱۳ ،
امتیـازی شـده و موقتـا بـه رتبـه چهـارم جـدول صعود
کردنـد .امـا سـپاهان بحـران زده بـا  ۲۰امتیـاز در رتبه
دوازدهـم جـدول باقـی ماند.

ســرمربی تیــم فوتبــال پرســپولیس میگویــد
ســرمربی نیــم فصــل دوم مشکیپوشــان توانســته
اعتمــاد بــه نفــس زیــادی بــه ایــن تیــم بدهــد.
بــه گــزارش ایســنا ،برانکــو ایوانکوویــچ در نشســت
خبــری پیــش از دیــدار تیمــش برابــر مشکیپوشــان
اظهــار کــرد :یــک بــازی بســیار مهــم را در پیــش
داریــم .اینجــا بــا همــراه احتــرام بــرای حریــف وارد
شــدیم .تیمــی کــه در تهــران از مــا امتیــاز گرفــت و
ترکیبــی از بازیکنــان باتجربــه و جــوان اســت.
او ادامــه داد :آنچــه کــه خیلــی اهمیــت دارد ،در
کنــار عنایتــی ایــن تیــم اعتمــاد بــه نفــس باالیــی
بــه دســت آورده و در بازیهــای اخیــر  ۵امتیــاز
کســب کــرده اســت .مشکیپوشــان خــوب بســته
شــده و بســیار هجومــی بــازی میکنــد .نســبت بــه
کیفیتــی کــه ایــن روزهــا ارائــه میکنــد الیــق ایــن
رتبــه از جــدول نیســت.
برانکــو افــزود :ایــن تیــم در مصــاف بــا فــوالد
هیــچ چیــز کمتــر از تیــم دوم جــدول نداشــت.
مشکیپوشــان در رده پدیــده و پیــکان اســت و
بایــد در نیمــه بــاالی جــدول باشــد .هــدف اصلــی
آنهــا بقــا در لیــگ اســت و میداتیــم کــه چــه در

بــا ایــن تیــم گفــت :اهدافمــان را بــه صــورت
علنــی در ابتــدای فصــل اعــام کردیــم ،هیــچ
هدفــی پنهــان نیســت .فشــار فراوانــی روی ماســت
و ایــن موضوعــات بــرای پرســپولیس عــادی اســت.
طبیعــی اســت کــه بــا  ۴۰میلیــون هــوادار بایــد
ایــن فشــار را بپذیریــم .هــدف مــا ،باکیفیتتــر و
قویتــر شــدن باشــگاه اســت.
برانکــو ادامــه داد :ابتــدای فصــل گفتیــم کــه
هــدف مــا قهرمانــی در ســوپرجام اســت ،پــس از
آن قهرمانــی در لیــگ برتــر و حذفــی .همچنیــن
بخشــی از هــدف مــا حضــور در ردههــای بــاالی
لیــگ قهرمانــان اســت .در مصــاف بــا نفــت تهــران
هــم میخواســتیم برنــده باشــیم ،موقعیــت هــم
داشــتیم و داور هــم اشــتباهاتی داشــت.
او در بــاره جدایــی طارمــی بــه خبرنــگار ایســنا کــه
پرســیده بــود گریزمــان بخاطــر محرومیــت در اتلتیکو
مادریــد ماندنــی شــد ولــی طارمــی کــه ســبب ایــن
محرومیــت شــده پرســپولیس را تــرک کــرد ،گفــت:
طارمــی تصمیــم گرفــت بــرود ،هــر کســی وجــدان
خــود را دارد .اینهــا حرفــهای هســتند .وقتــی او
میخواهــد بــرود مــا چــه میتوانیــم بکنیــم؟

او در بــاره وضعیــت مهــدی طارمــی اضافــه کــرد:
هیــچ اطالعــی از طارمــی نــدارم و هیــچ نظــری در
ایــن رابطــه نــدارم.
ســرمربی پرســپولیس در بــاره تمدیــد قــراردادش

گلمحمدی:

از هواداران عذرخواهی میکنم

تساوی فوالدیها به نفع رقبا
گسـترش فـوالد و فوالد خوزسـتان بـه تسـاوی یک بر
یـک رضایـت دادند.
بـه گـزارش ایسـنا ،در ادامـه هفتـه نوزدهم لیـگ برتر،
گسـترش فـوالد تبریـز و فـوالد خوزسـتان دو تیمی که
ایـن روزهـا روی نـوار پیـروزی قـرار دارنـد ،بـه مصاف
هـم رفتند.
ایـن بازی از سـاعت  ۱۴در ورزشـگاه بیان دیـزل تبریز
شـروع شـد و در پایـان با تسـاوی یـک بر یـک دو تیم
خاتمـه یافت.
ابتـدا حسـن بیـت سـعید در دقیقـه  ۲۲بـرای فـوالد
خوزسـتان گلزنی کـرد تا رونـد گلزنیهای ایـن بازیکن
بعـد از جدایی از اسـتقالل ادامه داشـته باشـد .در ادامه
پیمـان بابایـی ،مهاجـم گلزن گسـترش فـوالد در دقیقه
 ۵۷گل تسـاوی را بـه ثمر رسـاند.
با این تسـاوی ،فـوالد خوزسـتان  ۳۳امتیازی شـد و در
رده دوم باقـی مانـد .گسـترش فـوالد هـم بـا  ۲۷امتیاز
به رده ششـم جـدول صعـود کرد.

انتظارمــان اســت .گــر میخواهیــم بــه اهدافمــان
برســیم بایــد حواســمان جمــع باشــد .خلیــلزاده و
مســلمان را بــه خاطــر محرومیــت در اختیــار نداریــم.

ســرمربی تراکتورســازی گفــت :امــروز اســترس بــرد
داشــتیم و روی غافلگیــری گل خوردیــم.
بــه گــزارش ایســنا ،یحیــی گلمحمــدی در نشســت
خبــری بعــد از باخــت تیمــش مقابــل نفــت ،گفــت:
شکســت تلخــی بــود .در ایــن بازیهــا کــه حریــف
 ۱۰نفــره دفــاع میکنــد بایــد از موقعیتهــا
اســتفاده کــرد .در نیمــه اول موقعیتهــای زیــادی
از دســت دادیــم .امــروز اســترس بــرد داشــتیم و
فشــار زیــادی هــم آوردیــم امــا در یــک غافلیگــری
گل خوردیــم.
او گفــت :همینجــا از هــواداران عذرخواهــی
میکنــم .امیــدوارم تراکتورســازی در ادامــه راه

تابع تصمیم باشگاه هستم
امتیازهــا را جبــران کنــد.
گلمحمــدی در مــورد جــو ســکوها و شــعارهای
هــواداران تراکتورســازی بیــان کــرد :گزینــه
جانشــینی مــن در یکــی دو هفتــه زیــاد مطــرح
شــده اســت و همیــن تمرکــز را از مــا گرفــت
چــون تحــت فشــار بودیــم .ایــن فشــار بــا بازیکــن
هــم انتقــال داده میشــود .دربــاره ایــن شکســت
نمیتــوان زیــاد صحبــت کــرد .بــازی را باختیــم و
بســیار تلــخ بــود.
ســرمربی تراکتورســازی در پایــان گفت:مــن مربــی
حرف ـهای هســتم و بــا باشــگاه قــرارداد دارم .نطــر
باشــگاه مهــم اســت .هــر تصمیمــی بگیرنــد تابــع

هســتیم .فوتبــال همیــن اســت .یــک روز تشــویق و
یــک روز توهیــن میکننــد .ایــن مســائل در دنیــای
مربیگــری وجــود دارد.

رئیـس اداره حقوقـی اداره کل ورزش و جوانـان فـارس از مالکیت قطعی
بـر  16هکتـار اراضی ورزشـگاه بـزرگ پارس شـیراز خبر داد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی ورزش و جوانـان فـارس  ،مریـم صدیقـی
در گفتگـو بـا خبرنـگار پایـگاه خبـری و اطلاع رسـانی اداره کل با بیان
ایـن مطلـب اظهـار داشـت  :اداره کل ورزش و جوانـان اسـتان فـارس در سـال 1384یـک قطعـه زمیـن بـه
مسـاحت  67هکتـار از اراضـی پلاک 2143را از اداره کل راه و شهرسـازی اسـتان فارس خریـداری نمود که
از همـان سـال تاکنـون در ضلـع غربی اراضی خریداری شـده شـرکتی با نام کشـت وصنعت عادل شـیراز به
صـورت غیرقانونـی خـود را مالـک و متصـرف میزان  16هکتار از اراضی یادشـده دانسـته و بـه انحاء مختلف
منجملـه اقـدام جهـت تغییر کاربری از ورزشـی به صنعتی،کاشـت نهـال در اراضی معترض عنه و ...سـعی بر
تثبیـت غیرقانونـی مالکیـت خود داشـته اسـت.وی بیـان کـرد :باعنایت به سـابقه ملی بـودن اراضی موصوف
کمیسـیون مـاده  32اصالحـی قانـون حفاظـت وبهـره بـرداری از جنگل هـا و مراتع جهادکشـاورزی اسـتان
فـارس ،در تاریـخ 90/4/18رأی بـر اسـترداد 16هکتـار اراضـی متصرفـی شـرکت کشـت و صنعـت وتثبیـت
مالکیـت اداره کل ورزش وجوانـان فـارس بـرآن صـادر کـه منجـر بـه اعتـراض شـرکت کشـت وصنعت در
دیـوان عدالـت اداری گردید.صدیقـی افـزود :اداره کل ورزش و جوانـان فـارس جهـت احقـاق حقـوق خود بر
اراضـی موصـوف عنـه در سـال  1394نسـبت به طرح دعـوی ورود ثالث اقـدام که در نهایت منجـر به صدور
رأی قطعـی تثبیـت مالکیـت اداره کل ورزش و جوانـان فـارس بـر میـزان  16هکتـار اراضـی معتـرض عنـه
ورزشـگاه بزرگ پـارس گردیده اسـت.
رئیـس اداره حقوقـی اداره کل بـه جهـت دسترسـی بـه ایـن توفیـق از مدیـران وقـت و فعلـی اداره کل امور
حقوقـی وزارت بـه جهـت همـکاری صمیمانـه تشـکر و قدردانـی کرد.

عملیات اجرایی دو زمین چمن مصنوعی در آباده آغاز شد

بـا حضـور نماینـده مجلـس و مدیـر کل ورزش و جوانان
فـارس و مسـووالن محلـی عملیـات اجرایـی دو زمیـن
چمـن مصنوعی در شهرسـتان آباده آغـاز گردید و کلنگ
آن بـه زمین زده شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی ورزش و جوانـان فـارس ،
بـا حضـور دکتـر رحیـم زارع نماینده مردم شهرسـتانهای
آبـاده  ،خرمبیـد و بوانـات در مجلس شـورای اسلامی ،
حیـدر علـی کامیاب مدیر کل ورزش و جوانان اسـتان  ،فالمرز عمادی مشـاور مدیر کل در امور شهرسـتانها ،
فرمانـدار آبـاده  ،روح اهلل عبدالهـی رئیـس اداره ورزش و جوانـان آبـاده  ،اعضای شـورای شـهر  ،بخشـداران
و تنـی چنـد از دیگـر مسـووالن محلـی عملیـات اجرایـی دو زمیـن چمـن مصنوعـی در بخـش دهـدق و
شورجسـتان شهرسـتان آبـاده آغـاز شـد و کلنـگ ایـن پـروژه هـای ورزشـی بـه زمین زده شـد.
نماینـده مـردم در مجلـس شـورای اسلامی و مدیـر کل ورزش و جوانـان فـارس در آییـن کلنـگ زنـی این
پـروژه هـا بـر لـزوم توجه به زیر سـاختهای ورزشـی در دولت تدبیر و امید و همچنین افزایش سـرانه ورزشـی
در شهرسـتانها  ،بـه منظور مهیا شـدن فضاهای ورزشـی جهـت تمرین و انجـام فعالیتهای ورزشـی نوجوانان
و جوانـان و مـردم عالقمند منطقـه تاکید کرد.
ایـن پـروژه هـای ورزشـی هـر یـک به مسـاحت  1200متـر مربع و بـا هزینـه ای بالغ بـر  2میلیـارد ریال از
محـل اعتبـارات وزارت نفـت احـداث مـی شـود که در مـدت زمان  6مـاه به بهره بـرداری خواهد رسـید و در
اختیـار مـردم و عالقمنـدان بـه ورزش قرار می گیرد.گفتنی اسـت مدیـر کل ورزش و جوانان فـارس و هیات
همـراه همچنیـن از اماکـن و تاسیسـات ورزشـی و پـروژه های در دسـت احـداث بخش های ایزدخواسـت و
خسروشـیرین از توابـع این شهرسـتان نیز بازدیـد کردند.

سلطانیفر:

آن سو
زیدان:

تسلیم نمی شویم

ســرمربی رئــال مادریــد بــا وجــود توقــف در برنابئــو بــار دیگــر بــه
حمایــت از شــاگردانش پرداخــت و تاکیــد کــرد کــه بــا نهایــت تــوان
بــه راه خــود ادامــه میدهــد و تســلیم نمــی شــود.
بـه گــزارشایســناوبــه نقــل از آس ،رئــال مادریــددر دیــدار برگشــت
مرحلــه یــک هشــتم نهایــی کوپــا دل ری در ســانتیاگو برنابئــو بــه
مصــاف نومانســیا رفــت و برابــر میهمانــش دو بــر دو متوقــف شــد.
بــا وجــود ایــن نتیجـه ناامیــد کننــده رئــال مادریــد ،آنهــا بــه دور بعــد

راه پیــدا کردنــد.
زیــدان در نشســت خبــری بعــد از بــازی ،گفـت :بــه تســاوی دســت پیــدا کردیــم ،امــا خوشــبختانه موفــق
شــدیم کــه بــه دور بعــد راه پیــدا کنیــم و ایــن بســیار مهــم اســت .نومانســیا بــازی خوبــی را از خــود بــه
نمایــش گذاشــت .آنهــا دوندگــی زیــادی داشــتند .البتــه مــا هــم خــوب بودیــم.
او در ادامـه صحبتهــای خــود همچنیــناضافــه کــرد :بــرای بازگردانــدن اعتمــاد بــه نفــس بــه پیــروزی
در دو ســه بــازی نیــاز داریــم .اجــازه بدهیــد کــه بــه کار خــود ادامــه دهیــم .مــا تســلیم هیــچ تیمــی
نمی شویم.
زیــدان بــا اشــاره بــه ناکامــی در پیــروزی شــدن در ســانتیاگوبرنابئو بــرای چنــد بــازی ،ادامـ ه داد :چنیــن
چیــزی مــن را نگــران نمیکنــد .بایــد بــه راه خــود بــا اقتــدار ادامـه داد و نهایــت تــاش را بــه کار گرفــت
تــا بــه روزهــای اوج برگشــت .مــا بــا جدیــت و نهایــت تــاش بــه راه خــود ادامـه میدهیــم.
زیــدان در پایــان ســخنان خــود ،اظهــار کــرد :تنهــا بــه ادامـه راه فکــر میکنــم .نمیتوانــم بــه انتقــادات
توجهــی داشــته باشــم .هیــچ چیــزی نمیتوانــد مانعــی بــر ســر راه مــن باشــد.

در انتخابات تیراندازی کار غیرقانونی
انجام نشده است

وزیــر ورزش و جوانــان میگوید هیــچ کار غیر قانونی
در انتخابــات تیرانــدازی صــورت نگرفتــه اســت کــه
ایــن فدراســیون بخواهــد تعلیــق شــود.
بــه گــزارش ایســنا ،مســعود ســلطانیفر در حاشــیه

کشــتیگیر از  80زورخانــه از  8اســتان برتــر کشــور
در کشــتی پهلوانــی دور هــم جمــع شــدهاند و در 6
وزن کشــتی گرفتنــد .جمعیتــی کــه بــه ســالن آمــده
اســت نشــان دهنــده عالقــه مــردم بــه ایــن رشــته

یری مینا به بارسلونا پیوست

دومیــن خریــد زمســتانی آب ـی اناریهــا هــم نهایــی شــد و ایــن بــار
هــم بازیکنــی از آمریــکای جنوبــی اســت.
بـه گــزارشایســناوبــه نقــل از مــارکا ،یــری مینــا ،مدافــع کلمبیایــی
بــا بارســلونا بــه توافــق نهایــی رســید.
ایــن بازیکــن کــه در تیــم پالمیــراس بــازی میکــرد مــورد توجــه
چنــد باشــگاه بــزرگ اروپایــی بــود و در نهایــت ایــن بارســلونا بــود کــه
توانســت او را بــا قــراردادی پنــج و نیــم ســاله جــذب کنــد.
رقــم ایــن انتقــال یــازده میلیــون یــورو اســت امــا رقــم فســخ
قــرارداد او  ۱۰۰میلیــون یــورو خواهــد بــود .ایــن دومیــن خریــد آبــی
اناری ها در فصل جابه جایی زمستانی پس از کوتینیو است.

یواخیم لوو نخستین گزینه برای
جانشینی زیدان در رئال مادرید

ســرمربی آلمانــی نخســتین گزینــه جانشــینی بــرای ســرمربی
فرانســوی در رئــال مادریــد اســت.
بــه گــزارش ایســنا و بــه نقــل از آس ،پــس از نتایــج ضعیــف رئــال
مادریــد در اللیــگا و ایجــاد اختــاف  ۱۶امتیــازی بــا بارســلونا،
صدرنشــین شــایعات پیرامــون زینالدیــن زیــدان آغــاز شــده اســت.
روزنامــه ایتالیایــی اســتامپا اطمینــان دارد در صــورت حــذف مادریــد
از لیــگ قهرمانــان اروپــا ســرمربی فرانســوی جایــی در ایــن تیــم نخواهــد داشــت .از طرفــی رســانههای
آلمانــی یواخیــم لــوو را بهتریــن گزینــه دانســتند.
پیــش از انتخــاب زیــدان بــه عنــوان ســرمربی رئــال مادریــد ،فلورنتینــو پــرس (رییــس باشــگاه) بــا ســرمربی
آلمانــی مذاکــره کــرده بــود .بــا ایــن حــال لــوو قبــول نکــرده بــود و از پــرس خواســته بــود تــا پایــان جــام
جهانــی  ۲۰۱۸بــرای او صبــر کننــد تــا او بتوانــد از عنــوان قهرمان ـیاش در روســیه دفــاع کنــد (آلمــان
قهرمــان جــام جهانــی  ۲۰۱۴برزیــل شــد) .اکنــون بــه نظــر میرســد زمــان ایــن کار فــرا رســیده اســت
چــون دو طــرف آمــاده هســتند .از طرفــی زیــدان در نشســت خبــری بــازی بــا نومانســیا در کوپــا دل ری
اعــام کــرد کــه ممکــن اســت قــراردادش تــا ســال  ۲۰۲۰تمدیــد شــود.

رقابتهــای کشــتی پهلوانــی قهرمانــی ایــران در
مشــهد گفــت :همــان طــور کــه مالحظــه کردیــد
ایــن مســابقهها بــا شــور و شــعف خاصــی برگــزار
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اســت .ایــن ورزش ریشــه در هویــت ملــی و مذهبــی
مــا دارد .امیــدوارم بــا تمهیداتــی کــه صــورت گرفتــه
شــاهد گســترش ایــن رشــته باشــیم.
او ادامــه داد :امیــدوارم قهرمانــان مــا بــا حضــور در

استقالل  - ۱سایپا ۱

تساوی ،تحت الشعاع رکورد حسینی
دیـدار تیمهای اسـتقالل و سـایپا با تسـاوی یک
بـر یک تمام شـد.
بـه گـزارش ایسـنا ،از هفتـه نوزدهـم لیـگ برتر،
اسـتقالل و سـایپا در ورزشـگاه آزادی بـه مصاف
هـم رفتنـد .این بـازی سـاعت  ۱۶:۳۵آغاز شـد
و در نهایـت دو تیـم بـه تسـاوی یـک بـر یـک
رضایـت دادند.
در دقیقـه  ۲۳بـازی ،داریـوش شـجاعیان بـرای
اسـتقالل گلزنـی کـرد و در دقیقه  ۸۵رضا اسـدی
برای سـایپا گل زد.
بـا ایـن تسـاوی اسـتقالل  ۲۸امتیازی شـد و در
رده پنجـم باقـی ماند .سـایپا نیز با همیـن امتیاز و
تفاضـل گل کمتـر در رده هفتم جـای گرفت.
همچنیـن علـی قلـی زاده و امیـد خالدی از سـایپا
و فرشـید باقـری و امیـد نورافکـن از اسـتقالل با
کارت زرد موعـود بنیـادی فـر جریمه شـدند.
نیمه نخست
در دقیقـه  ،۳شـوت علـی قلـی زاده بـه سـمت
دروازه اسـتقالل توسـط حسـین حسـینی مهـار

شد .
در دقیقـه  ،۹ضدحمله سـایپا با شـوت نـه چندان
خوب قلـی زاده از دسـت رفت.
گل :در دقیقـه  ،۲۳ارسـال بلنـد فرشـید باقری از
روی ضربـه ایسـتگاهی بـه داخل محوطـه جریمه
بـا ضربه سـر داریوش شـجاعیان همراه شـد که
حامـد فلاح زاده تـوپ را به طور ناقـص دفع کرد
تـا شـجاعیان در ریبنـد تـوپ را بـه گل نخسـت
اسـتقالل تبدیـل کند.
در دقیقـه  ،۲۹شـوت امیـد ابراهیمـی از پشـت
محوطـه جریمه بـا اختلاف اندکی از کنـار دروازه
سـایپا بـه بیـرون رفت.
نیمه دوم
در دقیقـه  ،۴۹شـوت بازیکـن سـایپا پیـش از
رسـیدن بـه خـط دروازه اسـتقالل توسـط مجیـد
حسـینی دفـع شـد.
در دقیقـه  ،۵۳شـوت مهدی ترابـی از روی ضربه
ایسـتگاهی بـا برخـورد بـه دیـرک دروازه در
برگشـت به سـر حسـینی خـورد و به کرنـر رفت.
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ایــن رقابتهــا روحیــه پهلوانــی را نیــز بــه خــود
بگیرنــد و ترویــج روحیــه پهلوانــی بتوانــد موجــب
سالمســازی فضاهــای ورزشــی و عمومــی جامعــه
شــود.
وزیــر ورزش و جوانــان در بــاره تاثیــر ایــن روحیــه
پهلوانــی در جامعــه گفــت :مــا در رشــته کشــتی
فضاهــا و مکانهــای ســالمتری داریــم .البتــه بــا
اقداماتــی کــه صــورت گرفتــه در همــه رشــتهها
فضــای فرهنگــی و ورزشــی خوبــی حاکــم شــده
اســت .در اینجــا شــور و شــعفی کــه وجــود دارد و
تیــپ آدمهایــی کــه بــرای تماشــا بــه ایــن ســالنها
میآینــد و آنهایــی کــه بــه عنــوان ورزشــکار
حضــور دارنــد ،متفــاوت اســت و آنهــا کســانی
هســتند کــه بــرای حفــظ ارزشهــای اخالقــی و
انســانی تــاش میکننــد و ســعی میکننــد بــرای
جامعــه خــود الگــو باشــند.
ســلطانیفر دربــاره ابطــال انتخابــات فدراســیون
تیرانــدازی نیــز گفــت :هیــچ کار غیــر قانونــی
صــورت نگرفتــه اســت کــه آن فدراســیون بخواهــد
تعلیــق شــود.او در بــاره ریاســت فدراســیون
تیرانــدازی گفــت :مســائلی در ایــن بــاره وجــود
دارد کــه منطبــق بــر فدراســیون جهانــی و مســائل
داخلــی در حــال دنبــال شــدن اســت تــا زودتــر حــل
شود.ســلطانیفر در پایــان در بــاره خطــر تعلیــق
کشــتی نیــز گفــت :فعــا کــه در ایــن بــاره بحثــی
وجــود نــدارد.

در دقیقـه  ،۶۰کار تیمـی بازیکنـان اسـتقالل و
انتقـال تـوپ بـه مقابـل محوطـه جریمـه سـایپا،
منجـر بـه ایجـاد یـک فرصت شـوت زنـی برای
فرشـید اسـماعیلی شـد کـه شـوت او بـا اختالف
انـدک از کنـار دیـرک عمـودی دروازه بـه بیـرون
ر فت .
در دقیقـه  ،۷۱سـانتر بازیکنـان سـایپا از روی
ضربه ایسـتگاهی با ضربه سـر محمـد عباس زاده
بـه دیـرک افقـی دروازه سـید حسـین حسـینی
خـورد و از منطقـه خطـر دور شـد.
در دقیقـه  ،۷۴روی ضـد حمله تند و تیـز بازیکنان
سـایپا و پـاس خـود مهـدی ترابـی ،قلـی زاده
بـا حسـینی تـک بـه تـک شـد ،کـه شـوت او را
دروازه بان استقالل به کرنر فرستاد.
گل :در دقیقـه  ،۸۵روی سـانتر بازیکنـان سـایپا
و ضربـه سـر رضـا اسـدی ،دروازه اسـتقالل
فـرو ریخت تـا بازی مسـاوی شـود و رکـورد گل
نخوردن اسـتقالل و حسـینی هم شکسـته شـود.
در دقیقـه  ۹۵بازی ،ارسـال بازیکنان اسـتقالل در
داخـل محوطـه جریمـه به علـی قربانی رسـید اما
ایـن بازیکـن توپ را بـه جـای چارچـوب دروازه
به بیـرون زد.
تقابـل دو تیـم در نهایـت با تسـاوی یـک بر یک
تمام شـد.

رستگاری دقیقه نودی
پرسپولیس در مشهد

شـاگردان برانکـو در هفتـه نوزدهـم لیگ برتـر مقابل
مشکیپوشـان در بـازی خـارج از خانـه بـه پیـروزی
دسـت یافتند.
بـه گـزارش ایسـنا ،تیمهـای فوتبـال مشکیپوشـان
خراسـان و پرسـپولیس تهـران در چارچـوب هفتـه
نوزدهـم لیـگ برتـر فوتبـال از سـاعت  ۱۴:۳۰دیروز
بـا قضـاوت پیـام حیـدری در ورزشـگاه ثامناالئمـه
مشـهد بـه مصـاف هـم رفتند.
ایـن بـازی بـا بـرد یـک بـر صفـر پرسپولیسـیها به
پایـان رسـید تـا شـاگردان برانکـو اختلاف خـود در
صـدر جـدول را بـه عـدد  ۱۱برسـانند.
نیمه اول:
شـاگردان رضا عنایتـی در تیم مشکیپوشـان بازی را
هجومـی آغاز کرده و چنـد موقعیت نصفـه و نیمه روی
دروازه پرسـپولیس بـه وجود آوردند.
در دقیقـه  ۱۸جدیتریـن موقعیـت بـازی بـرای
پرسـپولیس توسـط علیعلیپـور ایجاد شـد و بهترین
گلزن مسـابقات ،سـانتر ارسـالی ماهینی از روی نقطه
کرنـر را بـه فاصلـه انـدک به بیـرون زد.
ایـن بازیکـن در دقیقـه  ۲۹بـا دروازهبـان حریـف
تـک به تک شـد اما عینافشـار بـه خوبـی از محوطه
جریمـه خـارج شـد و اجـازه تمـام کـردن کار را بـه
علیپـور نداد.
در دقیقـه  ۳۸تـوپ برگشـتی توسـط مدافعـان تیـم
مشـهدی روی خـط هجـده قدم بـه فرشـاد احمدزاده
رسـید و شـوت ایـن بازیکـن با فاصلـه میلیمتـری از
کنـار دروازه بـه بیـرون رفت.
در دقیقـه  ۴۰نیـز منشـا بـرای پرسـپولیس
موقعیتسـوزی کـرد و پـاس تکضـرب علیپـور را در
فاصلـه شـش قـدم دروازه بـا فاصلـه زیاد بـه بیرون
فرسـتاد.
نیمه دوم:
در دقیقـه  ۴۹اولیـن موقعیـت بـازی در ایـن نیمـه
توسـط سرخپوشـان پایتخـت ایجـاد شـد و وحیـد
امیـری در حالـی کـه در قلب دفـاع حریف نفـوذ کرده
بـود ،تـوپ را بـا بیدقتـی بـه بیـرون زد.
ی علیپـور بهترین موقعیـت بازی را از
در دقیقـه  ۶۴عل 
دسـت داد و در حالی کـه با پاس فرشـاد احمدزاده در
موقعیـت تکبه تـک با دروازهبـان حریف قـرار گرفته
بـود ،بـا جدا شـدن تـوپ از پایـش ،فرصـت دیگری
برای پرسـپولیس را بـه هدر داد.
در دقیقـه  ۷۷بازهـم بازیکنـان پرسـپولیس بـه قلـب
خـط دفاعـی حریـف زدنـد و بـا یـک کار ترکیبـی بـه
دروازه مشکیپوشـان رسـیدند امـا ضربـه سـیامک
نعمتـی بـا برخـورد بـه مدافـع حریـف راه بـه دروازه
پیـدا نکرد.
امـا در دقیقـه  ۹۰باالخره قفل دروازه میزبان شکسـت
و علیپـور موفق شـد دروازه خالی مشـکی پوشـان را با
ارسـال وحید امیری بـاز کند.

