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راهیابی فوتسال ایران به فینال با برد مقتدرانه ازبکستان

تیم ملی فوتسال ایران با پیروزی مقتدرانه مقابل ازبکستان ،به
فینال جام ملتهای آسیا راه یافت.
بهگزارش ایسنا ،تیم ملی فوتس��ال ایران در مرحله نیمهنهایی
جام ملتهای آسیا از س��اعت  ۱۴:۳۰روز جمعه در چینتایپه
به مصاف تیم ملی ازبکس��تان رفت و ب��ا پیروزی هفت بر یک
مقاب��ل این تیم ،به دیدار فین��ال راه یافت .در این بازی مهدی
جاوید (دقیقه  ۱۵ ،۳و  ،)۱۶اصغر حس��نزاده (دقیقه ٤و )۳۱
و حس��ین طیبی (دقیقه ۱۱و  )۳۵برای ای��ران گلزنی کردند.

ت��کگل ازبکها را هم رحمت��وف در دقیقه ۲۰به
ثمر رساند .س��پهر محمدی در نیمهدوم این بازی
بهج��ای علیرضا صمیم��ی درون دروازه ایس��تاد.
روز جمعه در دیگر دیدار مرحله نیمهنهایی نیز تیم
ملی ژاپن با نتیجه سه بر صفر از سد عراق گذشت
و ب��ه فینال رس��ید .به ای��ن ترتیب ایران و ژاپ��ن دیدار فینال
رقابته��ا را برگزار خواهن��د کرد .این بازی از س��اعت۱۴:۳۰
یکشنبه ( ۲۲بهمن) آغاز میش��ود .تیمهای ازبکستان و عراق

ورزشی
هم از س��اعت  ۱۱:۳۰دی��دار ردهبن��دی را برگزار
میکنن��د .این س��یزدهمین فینالی اس��ت که تیم
ملی فوتس��ال ایران در جام ملتهای آس��یا تجربه
میکن��د و اگر به مق��ام قهرمانی برس��د ،برای بار
دوازده��م این عن��وان را از آن خ��ود خواهد کرد.
همچنی��ن ای��ران و ژاپن تاکنون در ش��شفینال آس��یایی به
مصاف هم رفتهاند که تنها یکبار ژاپن موفق به شکس��ت ایران
شده است.

هفته بیستوسوم رقابت لیگ برتر فوتبال

خطونشان آسیایی استقالل با غلبه بر جادوگر
خوزس��تان بودند .شاگردان ویسی و پورموسوی
با وجود نیاز مبرم به سه امتیاز به تساوی مقابل
هم رضایت دادند .استقالل خوزستان که در سه
هفته اخیر دو تس��اوی و یک شکس��ت داشت،
در این دیدار بهدنب��ال پایان ناکامیهایش برابر
ف��والدی بود که  16هفته باخت را تجربه نکرده
بود ،اما در سمت مقابل سرخپوشان خوزستانی
ه��م عالوه بر حف��ظ روند شکس��تناپذیری در
تالش برای کس��ب بُرد و رس��یدن به رده دوم
جدول بودن��د ،ولی با وجود حم�لات متعدد و
تالش تا لحظ��ات پایانی برای تصاحب پیروزی،
در نهایت این مسابقه با تساوی بدون گل خاتمه
یاف��ت تا هر دو تیم از کس��ب یک امتیاز خیلی
راضی نباشند.
پیکان دو –مشکیپوشان یک

هفته بیستوس��وم رقابت لیگ برتر فوتبال طی
روزهای پنجش��نبه و جمعه با برگزاری ش��ش
دی��دار در ش��هرهای مختلف به پایان رس��ید.
در بازیه��ای برگزارش��ده ،تیمهای اس��تقالل،
س��ایپا ،پارسجنوبی جم و پیکان برابر حریفان
به پیروزی رس��یدند .این درحالی بود که دیدار
تیمهای اس��تقالل خوزستان با فوالد خوزستان
و س��پاهان برابر نفت تهران با تس��اوی به پایان
رسید.
استقالل سه  -سپیدرود صفر

در ورزش��گاه آزادی ،استقالل میزبان سپیدرود
رش��ت بود .بازیکنان اس��تقالل پ��س از باخت
هفته گذشته برابر ذوبآهن آمده بودند در این
دیدار خانگی ب��ا پیروزی بر حریف همچنان در
جمع تیمهای باالنش��ین باق��ی بمانند .بازی با
حمالت پیدرپی اس��تقالل آغاز ش��د .در حالی
که صادق��ی دروازهبان س��پیدرود ایس��تادگی
خوبی برابر حمالت استقالل داشت این فرشید
اس��ماعیلی بود که در دقیقه ۱۴با شوتی دیدنی
او را تس��لیم ک��رد و گل اول تیم��ش را به ثمر
رساند .در ادامه باز هم استقالل حمالت زیادی
را روی دروازه حریف ایجاد کرد و میتوانس��ت
ب��ر تعداد گلهایش بیفزاید ،ام��ا مهاجمان این
تی��م در زدن ضربه آخر دقت الزم را نداش��تند.
س��پیدرود هم در چند مرحله دروازه اس��تقالل
را تهدی��د کرد ک��ه در یکی از ای��ن موقعیتها
حس��ینی ش��وت محک��م مهاجم حری��ف را به
کرنر فرس��تاد تا آبیپوش��ان پایتخت با پیروزی
به رختکن بروند .در نیمهدوم س��پیدرود تالش
کرد تا گل خ��ورده را جبران کند ،اما روی یک
ضربه ایستگاهی امیدهایش کمرنگ شد و امید
ابراهیم��ی با ضربهای دقی��ق در دقیقه  ۶۴گل
دوم را وارد دروازه ش��اگردان علی کریمی کرد.
در حالی که س��پیدرود در نیم��ه دوم موقعیت
خطرناکی نداشت باز هم این تیم میزبان بود که
به گل رس��ید .در دقیقه  ۷۸جابر انصاری با فرار
از تله آفساید مدافعان سپیدرود با ضربه چیپ،
توپ را ب��ه زیبای��ی وارد دروازه صادقی کرد تا

خیال آبیها از یک پیروزی خانگی راحت شود.
علی کریمی که طی روزهای گذشته از خیلیها
بهخاطر مسائل پش��ت پرده و ناداوریها انتقاد
کرده بود حاال باید دید برای این شکس��ت چه
دالیل��ی را عنوان میکند و چه کس��ی را مقصر
ای��ن باخت میداند .اس��تقالل با ای��ن پیروزی،
 ۳۵امتیازی ش��د .سپیدرود رشت هم در امتیاز
بیست باقی ماند.
سایپا چهار -ذوبآهن دو

در تهران تیمهای س��ایپا و ذوبآهن به مصاف
هم رفتند .این بازی برای دو تیم از حساس��یت
باالی��ی برخ��وردار ب��ود .خودروس��ازان ب��رای
قرارگرفتن در جایگاه س��وم احتیاج به پیروزی
در این دیدار داش��تند .ب��ازی با حمالت دو تیم
آغاز ش��د .اما برخالف انتظار ،این تیم میهمان
بود که به گل رسید .دردقیقه ،۱۰ذوبآهنیها
در اولی��ن حمله خود از س��مت چ��پ ،صاحب
موقعیتی ش��دند که کیروش اس��تنلی ،سانتر
محم��د س��تاری را با ضرب ه فن��ی تبدیل به گل
کرد .بع��د از ای��ن گل بازیکنان س��ایپا به فکر
جب��ران گل خ��ورده افتادن��د .در دقیق��ه،۱۵
بازیکنان س��ایپا از کنارههای زمین ارس��الی را
انجام دادند که توپ بهدست نژاد مهدی ،مدافع
ذوبآه��ن برخورد ک��رد و داور ضرب��ه پنالتی
اعالم ک��رد و این ضربه توس��ط مه��دی ترابی
درون دروازه ذوبآه��ن قرار گرف��ت .در دقیقه
 ،۳۹س��ایپا از س��مت چپ زمین ،صاحب ضربه
ایستگاهی شد که محمد دانشگر ،سانتر ارسالی
عل��ی قلیزاده را به گل دوم تیمش تبدیل کرد.
در ادام��ه اتقاق خاصی روی دروازهها رخ نداد تا
نیمه اول با پیروزی خودروسازان همراه باشد .با
ش��روع نیمه دوم باز هم این تیم س��ایپا بود که
نب��ض بازی را در اختی��ار گرفت .در دقیقه ،۷۳
مهدی ترابی طی ی��ک ضدحمله ،به قلب دفاع
ذوبآه��ن نفوذ کرد و علی قل��یزاده را صاحب
موقعیتی ک��رد و این بازیکن ب��ا ضربهای فنی،
دروازه رشید مظاهری را باز کرد .در دقیقه ،۸۴
رضا جعفری که بهتازگی وارد زمین ش��ده بود،

با ضربه س��ر فنی ،دروازه مظاه��ری را برای بار
چهارم ب��از کرد .در دقیقه  ،92تیم ذوبآهن از
پشت محوطه جریمه ،صاحب ضربه ایستگاهی
ش��د که قاسم حدادیفر با شوتی زمینی دروازه
را باز کرد تا شاگردان علی دایی با یک پیروزی
پُرگل به سه امتیاز بازی برسند.
پدیده مشهد یک -پارسجنوبی جم دو

در ورزش��گاه ثام��ن مش��هد پدی��ده ب��ه دیدار
پارسجنوب��ی جم رف��ت .در نیم��ه اول تالش
بازیکنان دو تیم برای رس��یدن به گل بینتیجه
بود و دو تیم با تس��اوی به رختک��ن رفتند .اما
نیمه دوم این مس��ابقه ،دو تی��م بازی خوبی را
ب��ه نمای��ش گذاش��تند .در دقیق��ه  ،58حمله
س��ریع مش��هدیها توپ را ب��ه محوطه جریمه
پارسجنوبی رس��اند ،اما ت��کل مدافع این تیم
یک پنالت��ی برای تیم میزبان داش��ت و محمد
قاضی توانس��ت اولین گل این بازی را برخالف
جه��ت ف��روزان وارد دروازه حریف کند .پس از
این گل بازیکنان پارسجنوبی جم برای جبران
گل خوردهرو به ارائه یک بازی هجومی آوردند.
در دقیق��ه  ،65تنه��ا چند دقیق��ه پس از اعالم
پنالتی به سود پدیده ،این بار داور در صحنهای
مش��کوک سوت خود را به نش��انه اعالم پنالتی
به س��ود پارس��یهاب��ه ص��دا درآورد و روحاهلل
س��یفاللهی توانس��ت این توپ را به گل تبدیل
کند .ضربهای که با واکنش خوب گردان همراه
بود .در دقیقه  ،83حمله تیم میهمان باعث شد
ت��ا ابراهیم صالحی میان مدافعان پدیده صاحب
توپ ش��ود و پس از چرخش��ی زیبا با ضربهای
دقی��ق دروازه حریف را باز کن��د .پارسجنوبی
جم که بهعنوان یکی از پدیدههای نیمفصل اول
در هفتهه��ای آغازین نیمفصل دوم موفق ظاهر
نش��د ،اما پس از هفت هفته توانس��ت به اولین
پیروزی در دور برگش��ت رقابتهای لیگ دست
پیدا کند.
استقالل خوزستان صفر -فوالد خوزستان صفر

در اهواز اس��تقالل و ف��والد برگزارکننده دربی

رکابزنان پیشکسوت ایران دو مدال طال و دو نقره گرفتند

دوچرخهس��واران رده سنی پیشکس��وت ایران در
مسابقات قهرمانی آسیای میانمار صاحب دو مدال
طال و دو نقره شدند .بهگزارش مهر ،در ادامه دومین
روز از رقابتهای دوچرخهسواری قهرمانی آسیا در
میانمار ،رکابزنان پیشکسوت کشورمان در ماده تایم
تریل انفرادی به رقابت با حریفان خود پرداختند .در
ماده تایم تریل انفرادی هفتمین دوره از مس��ابقات
دوچرخهسواری قهرمانی پیشکسوتان آسیا ،چهار
نماینده کش��ورمان پا به رکاب شدند .در رده سنی

۵۰سال به باال ،بیژن امیرآخوری صاحب گردنآویز
طال شد .در رده سنی  ۴۵تا  ۴۹سال امید اسفندیاری
بر سکوی قهرمانی ایستاد و نشان طال را از آن خود
کرد .شمساهلل مظاهری نیز مدال نقره گرفت .در رده

سنی  ۴۰تا ۴۴سال سید مهدی میرباقری صاحب
گردنآویز نقره ش��د .وحید دهق��انزاده در همین
رده س��نی پنجم ش��د .در رده سنی  ۳۵تا ۳۹سال
نیز محمد مهدی حضوری عنوان پنجم را کس��ب
کرد .سی و هشتمین دوره مسابقات دوچرخهسواری
جاده قهرمانی آسیا در رده سنی بزرگساالن ،بیست
و چهارمین دوره مس��ابقات در رده سنی جوانان و
هفتمین دوره رقابتهای پیشکسوتان آسیا از  ۱۹تا
 ۲۳بهمن ماه در میانمار برگزار میشود.
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در تهران خودروس��ازان میزبان مشکیپوش��ان
بودن��د .ش��اگردان مجید جاللی ک��ه  10هفته
بود ،نتوانسته بودند برنده برابر حریفان از زمین
خ��ارج ش��وند در این دی��دار از هم��ان ابتدا به
فکر پیروزی و س��هامتیاز ای��ن دیدار بودند .این
در حالی بود که ش��اگردان رض��ا عنایتی برای
سروساماندادن به وضعیت خود در قعر جدول
و امیدواری به دیداره��ای باقیمانده برای بقا و
ماندن در لیگ بهدنبال س��ه امتی��از این دیدار
خارج از خانه بودند .در دقیقه ،38ضربه پنالتی
که برای تیم پیکان بهدست آمد را بارانی تبدیل
به گل اول خودروس��ازان کرد تا خودروسازان،
برنده نیمه اول را به رختکن بروند .در نیمه دوم
باز هم این تیم میزبان بود که بازی برتری را به
نمایش گذاش��ت .در دقیقه ،51حرکت شاهین
ثاقبی با پ��اس خوب او به کن��ت ادامه یافت و
مهاجم نیجریهای پیکانیها نیز با ضربهای دقیق
موفق ش��د دروازه حریف را برای دومین بار باز
کند .در دقیقه ،74حرکت یونس شاکری درون
محوطه جریمه پیکانیه��ا با خطای مدافع این
تیم روبهرو ش��د و داور به نشانه اعالم پنالتی در
س��وت خود دمید تا علیعس��گری این ضربه را
وارد دروازه حریف کند .با این پیروزی پیکان به
رده هفتم جدول صعود کرد و مشکیپوشان نیز
همچنان در قعرجدول باقی ماندند.
سپاهان صفر -نفت تهران صفر

در ورزش��گاه نق��ش جهان ،س��پاهان رودرروی
نفت ته��ران قرارگرفت .منص��ور ابراهیمزاده و
ش��اگردانش در این دیدار برای کس��ب پیروزی
ب��ه میدان آم��ده بودند و در تم��ام دقایق بازی
نیز برتری محسوس��ی نس��بت به میهمان خود
داش��تند که برای کسب تس��اوی به نقشجهان
آم��ده بود ،با این وجود و در حالی که هواداران
س��پاهان نیز اس��تقبال خوبی از ب��ازی بهعمل
آورده بودن��د ،موف��ق نش��دند از میزبانی خود
استفاده کنند و در زدن ضربات آخر همچنان با
مشکلی اساس��ی روبهرو بودند .البته سپاهانیها
در این دیدار بدش��انس هم بودند بهخصوص در
ثانیهه��ای پایانی اگر ضربه س��یاوش یزدانی به
گل تبدیل میش��د ،آنها میتوانس��تند باالتر از
نف��ت تهران و در کنار پدی��ده قرار بگیرند ،ولی
ب��ا این نتیجه آنها  21امتیازی ش��دند و هومن
افاضلی که در ششمین دیدار خود هم همراه با
نفت تهران نباخ��ت ،با  23امتیاز یک پله باالتر
از س��پاهان قرارگرف��ت تا رقاب��ت در رتبههای
پایین��ی ج��دول همچن��ان داغ و پرح��رارت
دنبال شود.

برگزاری کالسهای داوران
بینالمللیدرکشورترکیه

آفتابیزد -علیاکبر فرقانی :رامین سقیانی
یکی از داوران اس��تان گلستان درباره حضورش
در ترکیه ،گفت :هر سال برای داوران بینالمللی
کالسهایی برگزار میشود و اینبار ترکیه میزبان
مربیان است .سقیانی در ادامه سخنانش گفت:
 ۴۰۰نفر از سراسر دنیا ۱۰۰ ،نفر از کشور ایران
و من هم از استان گلستان ،شهرستان گرگان در
این کالسها حضور دارم .او علت حضور داوران
بینالمللی در این کالسها را آشنایی با قوانین
جدی��د و بینالمللی اعالم ک��رد و گفت :تمامی
داوران باید با قوانین جدید آش��نا شوند تا بهتر
بتوانند هنگام برگزاری مس��ابقات ،داوری کنند.
رامین سقیانی که از پیشکسوتان رشته ورزشی
تکوان��دو در ش��هر گرگان اس��ت ،گفت :تمامی
هزینه س��فر برعهده خودمان است! کالسهای
فوق چهار روز است.
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خوزستان ،قهرمان وزنهبرداری ایران شد

تیم خوزس�تان عنوان قهرمانی وزنهبرداری ایران را بهدست آورد .سومین و آخرین روز از
مس�ابقات وزنهبرداری قهرمانی ایران در اهواز برگزار شد و تیم خوزستان عنوان قهرمانی
در ردهبندی تیمی را بهدس�ت آورد .در روز آخر وزنهبرداران  ۱۰۵و فوقسنگین روی تخته
رفتند که در پایان مصطفی رجایی و امیرحسین ناظمالرعایا عنوان قهرمانی در دو وزن آخر
این دوره از رقابتها را بهدست آوردند.

ورزش جهان

رژه کاروان ایران در افتتاحیه بازیهای المپیک زمستانی

کاروان کوچ��ک ای��ران در مراس��م افتتاحی��ه
بازیه��ای المپیک زمس��تانی  2018رژه رفت.
بهگزارش ایس��نا ،مراس��م افتتاحی��ه بازیهای
المپیک زمستانی  2018در شهر پیونگ چانگ
ک��ره جنوبی آغاز ش��ده اس��ت و در مهمترین
قسمت مراسم افتتاحیه ،تیمهای شرکتکننده
رژه رفتن��د .در این بازیها  2900ورزش��کار از
سراسر جهان حضور دارند .کاروان ورزشی ایران
نیز ب��ا چهار ورزش��کار در ای��ن بازیها حضور
دارد .ب��رای ای��ران س��مانه بیرام��ی ،ملیپوش
اس��کی صحرانوردی پرچم��دار کاروان بود که
هنگام حمل پرچم ایران اش��ک ش��وق ریخت.
ورزش��کاران ایران با لباس س��فید و مشکی در
مراس��م افتتاحیه حاضر شد .توماس باخ ،رئیس
کمیت��ه بینالملل��ی المپیک و م��ون جه این،
رئیسجمهور کرهجنوبی مراس��م افتتاحیه را از
نزدیک مش��اهده کردند .کیو یونگ ،ورزش��کار
اسکیت نمایش��ی کرهجنوبی مشعل بازیها را

روشن کرد .سپس «مون جه این» رئیسجمهور
کرهجنوبی بازیهای المپیک زمس��تانی 2018
را رس��ما افتت��اح ک��رد و توم��اس ب��اخ رئیس
کمیته بینالمللی المپیک هم س��خنرانی کرد.
او در مهمتری��ن بخ��ش صحبتهای��ش گفت:
ش��ما ورزش��کاران میتوانید ل��ذت واقعی را از
عملکردت��ان در المپیک ببرید ،اگ��ر به قوانین
احترام بگذارید و پاک بمانید .س��پس خاطرات
اینکه یک المپین واقعی و ارزش��مند بودید در
زندگیتان همیشه با شما خواهد بود.

ترامپ و کیم جونگ اون دروغین در افتتاحیه المپیک زمستانی!

دو فرد ش��بیه به رئیسجمه��ور آمریکا و رهبر
کرهشمالی در مراسم افتتاحیه المپیک زمستانی
 ۲۰۱۸پیون��گ چانگ دیده ش��دند .بهگزارش
ایس��نا ،مراس��م افتتاحی��ه بازیه��ای المپیک
زمس��تانی  ۲۰۱۸پیونگ چانگ با یک حاش��یه
عجیب همراه بود .دو فردی که ش��باهت زیادی
به دونالد ترام��پ (رئیسجمهور آمریکا) و کیم
جونگ اون (رهبر کرهش��مالی) داشتند به این
مراسم رفتند و باعث شگفتی همه شدند .زمانی
که کاروان آمریکا رژه خود را به پایان رساند این
دو فرد در مقابل جایگاه خبرنگاران و عکاس��ان
ظاه��ر و باعث تعجب اف��راد حاضر در آن محل
ش��دند .ترامپ دروغین کت تیرهرنگ با کراوات
قرمز بر تن داشت و کاله بیسبال قرمز بر سرش

دیده میشد که روی آن « »USAو پشت کاله
«ترامپ» نوشته شده بود .کیم دروغین نیز یک
لباس تیره بر تن کرده بود .زمانی که عکاسها و
دو فرد مرموز به هم برخورد کردند تنشی ایجاد
ش��د ،ماموران امنیتی وارد جریان شدند و آنها
را به خارج از ورزشگاه هدایت کردند.

علی کریمی از هدایت سپیدرود استعفا داد

علی کریمی بعد از شکست روز پنجشنبه گذشته
س��پیدرود مقابل اس��تقالل روز جمعه از سمت
خ��ود در این تیم اس��تعفا داد .بهگزارش ورزش
سه ،سرمربی سپیدرود که در نیمفصل دوم روی
نیمکت رشتیها حضور یافته بود ،با انتشار نامه
مربوط به استعفای خود از سرمربیگری این تیم
کن��ار رفت .علی کریمی که ط��ی روزهای اخیر
س��روصدای زی��ادی در خص��وص انتقاداتش از
فدراس��یون فوتبال و اطرافیان آن منتشر شده،
اینبار با انتش��ار نامه اس��تعفای خود خطاب به
مالک باشگاه س��پیدرود از سرمربیگری این تیم
کنار رفت .کریمی که روز دوشنبه باید در کمیته
انضباطی حضور یاب��د ،در خالل صحبتهایش
در میکس��دزون اس��تادیوم آزادی در ب��ازی روز
پنجشنبه گذش��ته برابر اس��تقالل با اعالم این
موض��وع ک��ه پیش از حض��ور در ای��ن کمیته،
تصمیمش را در خصوص سپیدرود اتخاذ خواهد
کرد ت��ا نماینده گیالن متضرر نش��ود ،اکنون با
انتشار نام ه استعفایش به مالک این باشگاه رسما
از جمع سرخپوشان رشتی جدا شد.
کریمی در این نامه اینطور نوشته است:
امروز به این نتیجه رسیدم که همیشه خواستن
توانستن نیس��ت .من مسئولیت تیم شهرم را به
امی��د تغییرات مثبت قبول ک��ردم .البته در این
مدت کوتاه با حمایت هواداران سپیدرود و مردم
خوب اس��تان گیالن که همیش��ه محبتش��ان

شامل حال من بوده ،تاحدودی هم موفق بودم،
ام��ا گاهی اوقات اتفاق��ات فوتبالی و غیرفوتبالی
مس��یر رس��یدن به ه��دف را ناهم��وار میکند.
اینجاس��ت که احس��اس میکنی رفتن موثرتر
از ماندن اس��ت .به همین دلیل شاید رفتن من
شوک مثبتی به تیم ایجاد کند .من علی کریمی
که همیشه اصرار به احقاق حقم را داشته و دارم،
امروز این حق را برای باش��گاه سپیدرود و مالک
محترمش قائلم که برای بهبود شرایط تیمش هر
تصمیم و تغییری در خصوص کادرفنی را اتخاذ
کند .طبیعی است که بهعنوان مسئول فنی تیم
تابع تصمیم باشگاه خواهم بود .اما در پایان روی
صحبت من با هواداران س��پیدرود رش��ت است،
این عزی��زان از روزی که م��ن و همکارانم را در
جمعشان پذیرفتند تا امروز حمایتی فراتر از ما
و تیمش��ان داشتند .بدونشک تنها راه موفقیت
و حفظ تیم ادامه همی��ن حمایتها از هر کادر
فنی است.

تیم ایران قهرمان رقابتهای کشتی آزاد جام تختی شد

تی��م مل��ی کش��تی آزاد ایران با کس��ب چهار
م��دال طال ،پن��ج نق��ره و هفت برن��ز بهعنوان
قهرمان��ی س��ی و هش��تمین دوره رقابته��ای
بینالملل��ی کش��تی آزاد جام تخت��ی در تبریز
دست یافت.
بهگزارش مهر ،سی و هشتمین دوره رقابتهای
بینالملل��ی کش��تی آزاد جام تخت��ی با حضور
۱۵کش��ور خارج��ی ارمنس��تان ،آذربایج��ان،
بالروس ،بلغارس��تان ،گرجس��تان ،مجارستان،
هند ،قزاقستان ،قرقیزستان ،مغولستان ،رومانی،
تاجیکس��تان ،ترکمنس��تان ،ترکی��ه ،اوکراین و
نمایندگان کشورمان روزهای  ۱۹و  ۲۰بهمن ماه
در سالن شهید پورشریفی شهر تبریز برگزار شد
و در پایان تیم کش��ورمان با کس��ب چهار مدال
طال ،پنج نق��ره و هفت برنز بهعن��وان قهرمانی
رسید .در ردهبندی تیم این مسابقات ،تیم ایران
با کسب  ۲۰۰امتیاز در جایگاه نخست ایستاد و
تیمهای ترکیه و گرجس��تان به ترتیب با  ۱۴۳و
 ۸۴امتیاز دوم و سوم شدند .در این رقابتها امید
حسن تبار در وزن ۷۹کیلوگرم ،کامران قاسمپور
در وزن ۸۶کیلوگ��رم ،امی��ر محم��دی در وزن

۹۷کیلوگرم و پرویز هادی در وزن ۱۲۵کیلوگرم
صاحب مدال طال ش��دند .نادر حاجآقانیا در وزن
۵۷کیلوگرم ،حمید خلیلی در وزن ۶۱کیلوگرم،
مرتض��ی قیاس��ی در وزن ۶۵کیلوگرم ،ارش��ک
محب��ی در وزن ۹۲کیلوگ��رم و جعفر ش��مس
ناتری در وزن ۱۲۵کیلوگرم به مدال نقره دست
یافتند .محمد ملکی در وزن ۶۱کیلوگرم ،بهنام
احس��انپور در وزن ۶۵کیلوگرم ،حامد رشیدی
در وزن ۷۴کیلوگ��رم ،محم��د متقینیا در وزن
۷۹کیلوگرم ،مسعود مددی در وزن ۸۶کیلوگرم،
محمدج��واد ابراهیم��ی در وزن ۹۲کیلوگ��رم و
احمد میرزاپور در وزن ۱۲۵کیلوگرم نیز به مدال
برنز رسیدند.

رضا عنایتی از سرمربیگری مشکیپوشان استعفا داد

س��رمربی مش��هدی تیم مشکیپوش��ان پس از
دیدار این تیم برابر پیکان از س��مت خود استعفا
داد.
بهگزارش ورزش س��ه ،رضا عنایتی که دو بازی
پیش از پایان نیمفصل اول به جمع مشکیپوشان
اضافه شد و روی نیمکت این تیم نشست ،پس از

عدمموفقیت در دور برگشت بازیهای لیگ و در
حالی که تیم مشهدی برابر پیکان نیز نتوانست به
نتیج ه بهتر از شکست دو بر یک دست پیدا کند
از سمت خود استعفا داد .عنایتی پس از برگزاری
این بازی و در بین خبرنگاران به اعالم استعفای
خود پرداخت.
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