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شیخ سلمان برای سومین بار رئیس AFC شد؛

 تاج نایب رئیس ماند

در کنگره کنفدراس��یون فوتبال آس��یا در بحرین، شیخ سلمان، رئیس 
بحرینی AFC در سمت خود ابقا شد و مهدی تاج نیز برای دومین دوره در 

سمت نایب رئیس این کنفدراسیون باقی ماند.
سی وسومین کنگره کنفدراسیون فوتبال آسیا در منامه، پایتخت بحرین 
برگزار ش��د که شیخ سلمان برای س��ومین بار و بدون رقیب تا سال ۲۰۲۷ 

میالدی در سمت ریاست این کنفدراسیون ابقا شد.
مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران و نایب رئیس AFC از منطقه 
آس��یای مرکزی نیز برای دومین دوره در س��مت نایب رئیسی کنفدراسیون 
فوتبال آسیا انتخاب شد. داستانبک کونوکبائف از قرقیزستان نیز نامزد نایب 
رئیس��ی کنفدراسیون فوتبال آس��یا از این منطقه بود که پیش از رأی گیری 

انصراف داد.

برنامه مسابقات هفته هجدهم لیگ برتر؛

امروز ، مس کرمان- استقالل
هفته هجدهم لیگ برتر امروز با انجام 4 بازی دنبال می ش��ود ، برنامه 

این بازی ها از این قرار است :
 پنجشنبه 13 بهمن

پیکان - نفت مسجد سلیمان - ساعت ۱۵- ورزشگاه انقالب کرج
مس رفسنجان -ذوب آهن - ساعت ۱۵- ورزشگاه شهدای مس رفسنجان

مس کرمان- استقالل - ساعت ۱۷- ورزشگاه امام علی )ع( کرمان
صنعت نفت آبادان- هوادار - ساعت ۱۷- ورزشگاه تختی آبادان

دعوت چهار داور والیبال ایران به لیگ ملت ها 
۲۰۲۳

فدراس��یون جهانی والیبال از چهار داور بین المللی ایران برای قضاوت و 
نظارت در لیگ ملت ها ۲۰۲۳ دعوت کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراس��یون والیبال، فدراسیون جهانی والیبال 
)FIVB( از ابراهیم فیروزی و علیرضا قریب برای قضاوت، محمد شاهمیری 
به عنوان ناظر داوری و مسعود یزدان پناه به عنوان داور ویدیو چک در لیگ 

ملت های مردان و زنان ۲۰۲۳ استفاده خواهد کرد.
بر این اساس ابراهیم فیروزی داور بین المللی کاتاگوری A ایران در هفته 
س��وم لیگ ملت ها گروه مردان در کش��ور فیلیپین سوت خواهد زد و محمد 
شاهمیری دیگر داور بین المللی کاتاگوری A ایران در این مسابقات به عنوان 

ناظر داوری نقش آفرینی خواهد کرد.
هفته سوم و پایانی مرحله مقدماتی لیگ ملت ها ۲۰۲۳ از 4 تا ۹ جوالی 
برابر ۱۳ تا ۱۸ تیرماه سال آینده در دو شهر آناهایم آمریکا و پاسای فیلیپین 
برگزار می ش��ود.همچنین علیرضا قریب داور بین الملل��ی ایران با کاتاگوری 
B۱ در هفته س��وم لیگ  ملت ها ۲۰۲۳ گروه زنان در بانکوک تایلند دس��ت 

به سوت خواهد شد.
فدراسیون جهانی والیبال از مسعود یزدان پناه به عنوان داور ویدیو چک 
در هفته های دوم و سوم لیگ ملت ها در گروه زنان که به میزبانی کشورهای 

کره جنوبی و هنگ کنگ برگزار می شود، استفاده خواهد کرد.
 مرحله مقدماتی مس��ابقات والیبال لی��گ ملت ها ۲۰۲۳ در گروه مردان 
۱۶ خرداد تا ۱۸ تیرماه سال ۱4۰۱ با حضور ۱۶ تیم پیگیری خواهد شد و 
تیم ملی ایران در کشورهای ژاپن، هلند و آمریکا به مصاف حریفان می رود.

تعویق رقابت های بین المللی تکواندوی جام فجر 
و باشگاه های آسیا

سی و سومین دوره رقابت های تکواندو بین المللی جام فجر و دوازدهمین 
دوره رقابت های جام باشگاه های آسیا به میزبانی تهران به تعویق افتاد.

به گزارش فدراس��یون تکواندو، با درخواس��ت برخی کشورهای متقاضی 
حضور در این دوره از رقابت ها جهت تعویق مسابقات و هم چنین  فاصله اندک 
رقابت های فوق با تورنمنت های استانبول و فجیره که تکواندوکاران کشورمان 
نی��ز در آن حضور خواهند داش��ت و البته درخواس��ت کادر فنی؛ موضوع در 
شش��مین نشس��ت س��تاد برگزاری رقابت های جام فجر و جام باش��گاه های 
آس��یا بررس��ی و پس از در نظر گرفتن جوانب مختلف و هماهنگی با مراجع 

بین المللی تصمیم به برگزاری مسابقات در زمان دیگری گرفته شد.
فدراسیون تکواندو به زودی تاریخ جدید برگزاری این رقابت ها را پس از 

هماهنگی های الزم اعالم خواهد کرد.
فدراس��یون تکواندو در تالش اس��ت در تاریخ جدید نسبت به برگزاری 
رقابت های پومس��ه، پاراتکواندو، نوجوان��ان و دوره های هماهنگی بین المللی 
داوران و مربیان در هر ۲ گروه زنان و مردان اقدام کند. پیش از این قرار بود 

این مسابقات در تاریخ های یکم تا ششم اسفندماه سال جاری برگزار شود.

 پیروزی امامی مقابل نایب قهرمان جهان؛

برد قاطع حسن یزدانی در آغاز تورنمنت زاگرب
نماین��دگان اوزان ۷4 و ۸۶ کیلوگرم ایران در نخس��تین مصاف خود در 

تورنمنت رنکینگ کرواسی برابر رقبایشان به برتری رسیدند.
به گزارش ایس��نا، در آغ��از رقابت های رنکینگ کش��تی آزاد در زاگرب 
کرواس��ی، یونس امامی و حس��ن یزدانی در دور نخست مقابل رقبای خود با 

نتیجه قاطع به برتری رسیدند.
در وزن ۷4 کیلوگ��رم، یونس امامی دارنده ۲ م��دال برنز جهان در دور 
نخست مقابل کوجیرو شیگا از ژاپن ۱۰ بر یک به برتری رسید و راهی مرحله 
یک هش��تم نهایی شد. وی در این مرحله نیز به مصاف تیموراز سالکازانوف 
دارنده مدال های نقره و برنز جهان از اسلواکی رفت و در پایان با نتیجه قاطع 

۵ بر صفر به برتری رسید و راهی نیمه نهایی شد.
در وزن ۷۹ کیلوگرم که ۱۱ شرکت کننده دارد، علی سوادکوهی در دور 
اول با پی النگ لی از چین کش��تی می گیرد و در صورت برتری مقابل این 

حریف در دور بعد به مصاف سیف الدین آلکما از فرانسه می رود.
در وزن ۸۶ کیلوگ��رم، حس��ن یزدان��ی قهرمان جه��ان و المپیک در دور 
 نخس��ت به مصاف سباس��تین جزیرزانسکی از لهس��تان رفت و در مدت زمان

 ۳ دقیقه و ۳۷ ثانیه با نتیجه قاطع ۱۰ بر صفر به برتری رسید و راهی یک چهارم 
نهایی شد. وی در دور دوم به مصاف ابوبکر آباکاروف از آذربایجان می رود.

خبـــرخبـــرنامه

عارف رستمی بازیکن تیم فوتبال مس کرمان :

مقابل استقالل تیم دست و پا بسته ای نیستیم

عارف رس��تمی وینگر تیم فوتبال مس کرمان  درباره باخت تیمش برابر 
پیکان گفت : در مجموع بازی خوبی نبود. احساس می کنم داور می توانست 
آن صحنه را برای پیکان پنالتی )پنالتی منجر به گل( نگیرد، چون از نظر من 
اتفاق خاص��ی در محوطه جریمه رخ نداد. اگر از این بازی امتیاز می گرفتیم 
خوب بود، ولی متاس��فانه شرایط طبق خواسته ما پیش نرفت. به هرحال این 
بازی دیگر تمام ش��ده و در حال حاضر تمام تمرکز ما روی بازی با استقالل 

است.
وی در مورد بازی امروز مس برابر اس��تقالل که در کرمان برگزار خواهد 
ش��د، گف��ت : تا پایان لیگ بازی ه��ای خانگی برای ما مهم اس��ت و باید در 
مسابقاتی که میزبان هستیم نتایج خوبی بگیریم. استقالل تیم خوبی است و 
بعد از برد برابر ملوان حاال می خواهد فاصله اش را با صدر جدول کمتر کند. 
بازی س��ختی برابر آنها در پیش داریم، ولی ما هم برای این بازی انگیزه های 
خاص خودمان را داریم و برای امتیاز گرفتن از اس��تقالل هم قس��م شده ایم. 

مطمئناً برابر آنها حریف دست و پا بسته ای نخواهیم بود.

ادموند اختر پیشکسوت باشگاه استقالل:

استقالل نباید مس را دست کم بگیرد
ادموند اختر پیشکس��وت باش��گاه استقالل با اش��اره به دیدار استقالل 
مقاب��ل مس کرمان در هفته هجدهم لیگ برتر ایران گفت : س��ه امتیاز این 
 مس��ابقه می تواند اس��تقالل را به عنوان مدعی جدی قهرمانی در لیگ برتر 

مطرح کند.
وی افزود: با توجه به این که استقالل در دیدار گذشته ملوان را شکست 
 داد و پرس��پولیس به فوالد خوزس��تان باخ��ت، فاصله امتی��ازی دو تیم به 
پن��ج امتیاز کاهش پیدا کرده اس��ت. حال در صورت بُرد اس��تقالل و توقف 

دوباره پرسپولیس، آبی ها بیخ گوش رقیب سنتی قرار خواهند گرفت.
وی اضافه کرد: شاید بر روی کاغذ استقالل شانس زیادی برای پیروزی 
و کسب سه امتیاز مقابل مس کرمان خواهد داشت، اما نباید حریف را دست 
کم بگیرند، هر تیمی که جلوی اس��تقالل ق��رار می گیرد انگیزه های فراوانی 

دارد و با تمام وجود، پا به زمین مسابقه خواهد گذشت.
وی یادآور ش��د: اس��تقالل بهترین نمایش را در بازی ب��ا ملوان به اجرا 
گذاش��ت و اگر این رون��د را در بازی با مس کرمان ادامه دهد پیروز و س��ه 

امتیاز حتمی خواهد بود.
اختر پایان گفت: استقالل باید هر چه سریعتر یک بازیکن آزاد در پست 
هافبک جذب کند تا کمبود و ضعف هایی را که در بازی های گذش��ته داشت 

را جبران کند.

شاید ژوائو آلوز استقاللی شود
علی فتح اهلل زاده مدیرعامل باشگاه استقالل چند روز پیش گفته بود چند 
گزینه خارجی به ریکاردو ساپینتو سرمربی پرتغالی آبی پوشان معرفی کرده 

است تا در صورت تأیید یکی از آنها، با بازیکن مدنظر وارد مذاکره شوند.
در روزهای گذش��ته، س��اپینتو برخ��ی گزینه ها را رد کرده اس��ت و به 
مدیرعامل باشگاه گفته که همچنان در حال بررسی شرایط بازیکنان مدنظر 
اوست. فتح اهلل زاده همچنین گفته بود یکی از بازیکنان مدنظرش کسی است 
که س��ابقه بازی در منچسترس��یتی و اورتون را داشته است. در خبرها آمده 
بود ژوائو آلوز هافبک ۳۵ س��اله برزیلی که س��ابق بازی در منچسترسیتی و 
اورتون را داش��ته، قراردادش را با الجبلین عربس��تان فسخ کرده است. باید 
دید گزینه اس��تقاللی ها این مهاجم باتجربه برزیلی اس��ت یا بازیکن دیگری 

را مدنظر دارند.

رحمان احمدی مربی پیشین تیم فوتبال سپاهان :

هفته آخر تعیین کننده تیم قهرمان است
رحمان احمدی مربی پیش��ین تیم فوتبال سپاهان  درباره شرایط لیگ 
برت��ر فوتبال ایران گفت : طبیعی اس��ت تیم هایی که باالی جدول رده بندی 
حضور دارند در یکی دو بازی ش��رایط نرمال خود را از دست بدهند و نتیجه 
نگیرند یا تیم هایی که پایین تر هس��تند خودش��ان را به صدر نزدیک کنند. 
لیگ امس��ال از آن لیگ هایی است که فکر می کنم هفته آخر تعیین کننده 

تیم قهرمان باشد.
وی در خصوص ش��انس قهرمانی س��پاهان در لیگ امسال گفت: فاصله 
امتیازی سپاهان با صدر جدول کم شد و باید منتظر لغزش دوباره پرسپولیس 
باش��د ولی مهم تر از آن ادامه روند مثبت این تیم اس��ت. سپاهان باید نتایج 

کامل بازی هایش را بگیرد تا به هدفش یعنی قهرمانی برسد.

توافق پورتو با فران ناوارو
باشگاه پورتو با »فران ناوارو« مهاجم اسپانیایی تیم ژیل ویسنته به توافق 
رسید و این بازیکن از فصل آینده به تیمی اضافه می شود که در حال حاضر 

مهدی طارمی بهترین گلزن آن است.
گفتنی است، رسانه های پرتغال خبر دادند فران ناوارو مهاجم ۲4 ساله و 

اسپانیایی تیم ژیل ویسنته پرتغال با باشگاه پورتو به توافق رسیده است.
 روزنام��ه »رکورد« در این ارتباط اعالم کرد ک��ه ناوارو تا پایان فصل در 
ژیل ویس��نته می ماند و در تابستان به تیم پورتو اضافه خواهد شد. در ژیل 

ویسنته علی علیپور مهاجم ایرانی هم حضور دارد.
توافق پورتو با ژیل ویس��نته برای جذب مهاجم اسپانیایی که این هفته 
 ه��م در لیگ پرتغال موف��ق به گلزنی ش��د، حدود ۸ میلیون ی��ورو برآورد

 می شود.
 در ح��ال حاض��ر مه��دی طارم��ی، »اوانیلس��ون«، »تون��ی مارتینز« و 
»دن��ی لودر« مهاجمان خارجی پورتو هس��تند و احتم��ال دارد یکی از این 

نفرات در پایان فصل »اژدها« را ترک کند.

مس کرمان – استقالل  ؛

بهترین فرصت برای استقالل و ساپینتو

عبدالعلی چنگیز کارش��ناس فوتبال در مورد دیدار 
امروز استقالل برابر مس کرمان گفت: مسی ها دو دیدار 
قبل خود را با شکس��ت به پایان رس��انده اند و حاال به 

دنبال این هس��تند تا در کرمان و با حضور هوادارانشان 
استقالل را شکست دهند.

وی افزود: م��س می داند که اگر ای��ن دیدار را هم 

 با شکس��ت ب��ه پایان ببرد ش��رایطش س��خت خواهد 
شد. 

بنابراین به دنبال این اس��ت که بتواند از اس��تقالل 
امتیاز بگیرد اما اس��تقالل برای نزدیک ش��دن به صدر 
ج��دول و اتفاقات فوتبالی باید با ارائه یک بازی هجومی 
که ابزار آن را هم در اختیار دارد مس را شکست دهد.

وی اضافه کرد: آبی پوشان اما باید مراقب ضد حمالت 
حریف باشند و بی گدار به آب نزند. ساپینتو می داند که 
این دیدار برای او اهمیت بسزایی دارد و اگر نتیجه را به 
 هر دلیلی واگذار کند باز هم زیر فشار انتقادها قرار خواهد 

گرفت.
وی تاکید کرد : استقالل مقابل ملوان با یک ترکیب 
بس��یار خوب وارد زمین شد و تغییرات او در نیمه دوم 
هم مثبت بود. حاال باید امیدوار باشیم که سرمربی آبی 
پوش��ان دس��ت به ترکیب نزد و با همان ترکیب برنده 
برابر ملوان به میدان برود. آبی ها از لحاظ روحی و روانی 
در ش��رایط ایده آلی هس��تند و با توج��ه به نتایجی که 
مس کرمان در هفته های اخیر بدس��ت آورده می توانند 
 با ارائ��ه یک بازی منطق��ی حریف را شکس��ت داده تا 

موقعیت شان در جدول بهتر شود.

امروز پنجش��نبه 4 مسابقه از هفته 
هجدهم لیگ برتر فوتبال برگزار می شود 
که در یکی از حساس ترین بازی ها مس 

کرمان میزبان استقالل است.
دی��دار تی��م های اس��تقالل و مس 
از همان زمانی که قلعه نویی س��رمربی 
مس ش��د و بعد از برد مش��ت هایش را 
گ��ره کرد ت��ا زمانی که پروی��ز مظلومی 
هدای��ت مس��ی ه��ا را عهده دار ش��د،  
ج��ذاب و دیدن��ی بود اس��ت و  حاال که 
استقالل در کورس مدعیان است و مس 
کرمان ه��م برای فرار از س��قوط تالش 
م��ی کند، این ب��ازی می توان��د جذاب 
 تر هم ش��ود.  اس��تقالل هفته گذشته با 
4 گل ملوان را بدرقه کرد و حاال به دیگر 
تیم ته جدولی رس��یده و بهترین فرصت 
برای ش��اگردان ساپینتوس��ت تا خود را 
 هرچه بیش��تر به پرسپولیس صدرنشین 
نزدی��ک تر کنند.  قطع��ا از نظر کیفیت 
بازیکنان،  استقالل دغدغه ای ندارد ولی 
شکست دادن مس با انگیزه در خانه کار 

راحتی نخواهد بود.
مس کرم��ان یک مربی اس��پانیایی 
استخدام کرده و یک بازیکن استرالیایی 
هم ب��ه خدمت گرفته تا نس��بت به نیم 
فصل اول تیم بهتری ش��ود، این تیم در 
بازی رفت یک بر صفر مقابل اس��تقالل 
شکست خورد و در بازی امروز هم شاید 
هدف اول این تیم نباختن باش��د. امروز 
برخ��الف گذش��ته ه��ای دور مس یک 
س��رمربی کرمانی دارد نه استقاللی! باید 
دید حسینخانی مقابل استقالل ساپینتو 
در کرمان چه نتیجه ای می گیرد آیا می 
توان��د باخت دور رف��ت را جبران کند یا 
این بارهم ساپینتوست که بخاطر نهمین 
برد فصل تیمش خوش��حال خواهد بود 

و مثل قلع��ه نویی مش��ت هایش را گره 
می کند! 

نف�ت   - ته�ران  پي�كان   
مسجدسليمان

پی��کان در ۱۷ هفت��ه لی��گ برت��ر 
فق��ط ۸ گل زده و ضعی��ف تری��ن خط 
حمل��ه را در اختی��ار دارد ب��ا این حال 
به لطف ۷ تس��اوی اکن��ون ۱۹ امتیازی 
اس��ت و در رده یازده��م ج��دول ق��رار 
گرفته،  شاگردان مجتبی حسینی برای 
رس��یدن به نقطه امنیت  باید این هفته 
از نفت مسجدس��لیمان قعرنشین امتیاز 
بگیرند. پیکانی ها هفته گذش��ته بازی ۶ 

امتی��ازی با مس کرمان را بردند و دیدار 
 فردا هم به همان اندازه حس��اس و مهم

 است.
نف��ت مسجدس��لیمان ب��ا ۳۷ گل 
خ��ورده ضعیف ترین خ��ط دفاع را دارد 
البته بعد از حض��ور رضا عنایتی در این 
تیم به عنوان س��رمربی نوار باخت های 
نفت قطع ش��د و هفته گذش��ته نفتی ها 
ی��ک امتی��از از تی��م ه��وادار گرفتند تا 
عنایتی بگوید ب��رای بقا در لیگ امیدوار 

شده است.
 مس رفسنجان - ذوب آهن 

اصفهان

مس رفسنجان با ۱۲ تساوی رکوردار 
لیگ ش��ده و با ۲4 امتیاز در رده ششم 
جدول قرار دارد ، مسی ها هفته گذشته 
هم با وجود اینکه در دربی کرمان ۲ گل 
از گل گهرپی��ش بودند اما در نهایت برد 

را با مساوی از دست دادند.
ذوب آه��ن دیگر تی��م صنعتی این 
مس��ابقه از هفت��ه دوازدهم لی��گ برتر 
 رن��گ برد را ندیده و با ۳ باخت متوالی و

 ۱۸ امتی��از در رده دوازدهم ایس��تاده ، 
ذوب آه��ن برای اینک��ه در جدول لیگ 
بیش��تر سقوط نکند باید این هفته برنده 

شود تا از بحران فاصله بگیرد .

رده بندی جدید منتش��ر ش��ده از سوی فدراسیون 
جهان��ی تنی��س روی میز حکایت از صع��ود ۷4 پله ای 

جوانترین پینگ پنگ باز ایران در این رده بندی دارد.
گفتنی اس��ت ، در رده بندی جدید منتش��ر شده 
از س��وی فدراس��یون بین المللی تنیس روی میز، نوید 
شمس بازیکن ۱۷ ساله ایران بیشترین صعود را نسبت 
به دیگر بازیکنان ایران داشته اگرچه با این حال همچنان 

پایین تر از همه آنها در رنکینگ جهانی است.
این بازیکن ج��وان تنیس روی میز ای��ران در رده 
بن��دی جدی��د ITTF با ۷4 پله مواجه ش��ده و به این 
واس��طه در رده ۲۹۲ قرار گرفته است. این صعود قابل 
تقدیر نوید ش��مس به واس��طه عملکردش در مسابقات 

قطر برای وی ثبت شده است.
در این رده بندی نوش��اد عالمی��ان یک پله صعود 

داشته است اما دیگر بازیکنان سقوط کرده اند.
در بخش بانوان رنکینگ فدراس��یون جهانی تنیس 
روی میز نیز ندا شهس��واری تنها بازیکن ایرانی اس��ت 
که صعود داش��ته اگرچه کم��اکان در رده دوم برترین 
نف��رات ایرانی ق��رار دارند. س��ایر نماین��دگان ایران در 
 این بخش یا س��قوط داش��ته اند یا بدون تغییر جایگاه

بوده اند.
رده بن��دی بازیکن��ان ای��ران در رده بندی جدید 
منتشر شده از سوی فدراسیون جهانی تنیس روی میز 

به این شرح است:
 بخش مردان

    نوش��اد عالمی��ان: با یک پله صع��ود در رده 
۸۱ قرار گرفته است

   امیرحس��ین هدایی: با یک پله سقوط در رده 

۱۳۷ قرار گرفته است
    نیم��ا عالمی��ان: ب��ا دو پل��ه س��قوط در رده 

۱۵۵ قرار گرفته است
    امی��ن احمدی��ان: با یک پله س��قوط در رده 

۱۹۱ قرار گرفته است
    نوی��د ش��مس: ب��ا ۷4 پل��ه صع��ود در رده 

۲۹۲ قرار گرفته است
 بخش بانوان

    ملی��کا کرم��ی: با ی��ک پله س��قوط در رده 
۲4۳ قرار گرفته است

    ن��دا شهس��واری: ب��ا ۷ پل��ه صع��ود در رده 
۲۵۱ قرار گرفته است

   ش��یما صفایی: بدون جابه جایی جایگاه خود 
در این رده را تثبیت کرده است

    الین��ا رحیم��ی: با ی��ک پله س��قوط در رده
 ۳4۷ قرار گرفته است

   کیمیا رستمی: بدون جابه جایی جایگاه خود 
در این رده را تثبیت کرده است

   مهشید اشتری: بدون جابه جایی جایگاه خود 
در این رده را تثبیت کرده است

عبدالعلی چنگیز کارشناس فوتبال :

استقالل نباید ترکیب خود را تغییر دهد 

 صعود ۷۴ پله ای جوانترین پینگ پنگ باز ایران 
در رنکینگ جهانی 


