
مصطفوی به استقالل بازگشت
به گزارش سرویس ورزش در حالی که از روزهــای گذشته زمزمه هایی مبنی بر 
بازگشت صالح مصطفوی به عنوان مربی به کادرفنی فرهاد مجیدی شنیده 
می شد، حاال خبر رسیده است که قرار است مصطفوی پس از برگزاری جلسه ای 

با فرهاد مجیدی، به عنوان مربی به استقالل ملحق شود.

کمالوند: نمی خواهم آه و ناله پشت سرم باشد
فراز کمالوند درباره عدم حضورش در تمرین دیروز تیم فوتبال استقالل اظهار 
کرد: به خاطر کش و قوس های جدایی ام از شاهین بوشهر تصمیم گرفتم در 
تمرین شرکت نکنم. به گزارش سرویس ورزش وی افزود: نمی خواهم آه و ناله 
پشت سرم باشد و اگر رضایت بدهند در خدمت استقالل خواهم بود. منعی 
برای جدایی از شاهین ندارم، ولی تأکید می کنم خودم دوست دارم دلی از شاهین 

بوشهر جدا شوم.

مهاجم پرسپولیس رسماً از این تیم جدا شد
آرمان رمضانی مهاجم جوان تیم فوتبال سایپا که برای رسیدن به رؤیاهایش راهی 
پرسپولیس شده بود، پس از طی کردن نیم فصل حضور در جمع سرخپوشان 
پایتخت از جمع شاگردان یحیی گل محمدی جدا شد.به گزارش سرویس ورزش 

رمضانی در مدت حضورش در پرسپولیس موفق نشد گلی به ثمر برساند.

سایت پرتغالی خبر داد

شهریار قرضی است
یک سایت پرتغالی اعالم کرد قرارداد شهریار مغانلو مهاجم ایرانی برای 
قــرارداد قرضی  انتقال به تیم پرسپولیس روز دوشنبه نهایی شده و این 
در  از حضور  مغانلو  »شهریار  اســت:  نوشته  زیــرو«  »زیــرو  است.سایت 
سانتاکالرا خوشحال و راضی نبود و به همین دلیل بازگشت او به کشور 
پایان فصل به صورت  تا  قــرارداد  این  انجام است.  )ایــران( در حال  مبدا 
)پرسپولیس،  طــرف  سه  بین  گذشته  هفته  دوشنبه  روز  و  اســت  قرضی 

سانتاکالرا و مغانلو( نهایی شد«.
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مددی: نگران پرونده های استقالل در فیفا هستیم احمد مددی مدیرعامل باشگاه استقالل گفت: با سختی پنجره را باز کردیم اما دوباره به راحتی پنجره مان بسته شد. این بار موضوع بر سر پرونده نیکوالی 
بودوروف است. تالش می کنیم دوباره منابعی پیدا کنیم تا این مشکل را هم برطرف کنیم. امیدواریم بتوانیم در هفته  آینده بخشی از منابع را برای پرداخت تأمین کنیم و بتوانیم پنجره را باز کنیم. مددی یادآور شد: 
منابع وقتی با مخارج تناسب نداشته باشد، این اتفاقات رخ می دهد. ما االن پرونده های دیگری هم داریم که نگران آن ها هم هستیم. در گذشته کار هایی انجام شده، بدون اینکه ببینیم پول این کار ها را داریم یا خیر.

دنیای ورزش

تلگرامی

 سینا حسینی  هفته هفدهم رقابت های 
لیگ برتر عصر امــروز با برگزاری هشت 
دیدار پیگیری خواهد شد که در مهم ترین 
دیــدار سرخابی های پایتخت به مصاف 
تیم های جنوبی خواهند رفت و سپاهان 
بــازی  اراک  آلومینیوم  تیم  بــا  اصفهان 
خواهد کرد تا به این شکل جدال مدعیان 

در صدر دنبال شود.

سرخ ها مقابل برزیلی های زخمی»
در یکی از بازی های حساس این هفته 
شــاگــردان گــل محمدی باید بــه مصاف 
ــداری که قاعدتاً  ــادان بــرونــد، دیـ نفت آبـ
ــرای نــفــتــی هــا اهــمــیــت فـــوق الـــعـــاده ای  ــ ب
خواهد داشت. شاگردان پور موسوی که 
دور  نتایج  با کسب  اخیر  هفته های  در 
از انتظار به کلی از چرخه مدعیان لیگ 
خارج شدند حاال می خواهند با عبور از 
پرسپولیس دوبــاره به کورس برگردند اما 
در آن سوی میدان شاگردان گل محمدی 

ــرای تثبیت جایگاه خــود در صدر  هم ب
جدول در تالش اند با اضافه شدن مهدی 
ترابی مهاجم پیشین خود حاال با قدرت 
بیشتری به میدان بروند و بدون دردسر 
خود  اندوخته های  به  دیگر  امتیاز  سه 
اضافه کنند. مالقات سپاهان با آلومینیوم 
نیز از بازی های حساس این هفته است، 
اراکی ها که پس از جدایی رسول خطیبی 
هنوز نتوانسته اند سرمربی خود را معرفی 
کنند، امروز باید به مصاف تیم پر مهره 
سپاهان بروند، نویدکیا که فاصله خود را با 
صدر جدول بسیار اندک می بیند، امیدوار 
است با برتری در این دیدار بتواند اختالف 

با پرسپولیس را از بین ببرد.

استقالل فرهاد»
جدال مجیدی و نکونام همیشه دیدنی و 
پر حاشیه بوده اما این بار با همه دوئل های 
قبلی کامالً متفاوت است، این نخستین 
بــازی استقالل در دوره جدید مربیگری 

در  وی  دلیل  همین  بــه  اســت  مجیدی 
تالش است با جبران شکست دور رفت 
شروعی قدرتمندانه داشته باشد، از آن 
طرف نکونام نیز به شدت به دنبال پیروزی 
برابر استقالل است چون خوب می داند 
در صورت پیروزی به جمع سه تیم باالی 
جدول خواهد رسید و این بازی 6 امتیازی 
برای او و شاگردانش بسیار حائز اهمیت 

خواهد بود.

پیکان در برزخ شهرخودرو»
ــدوار اســت با  مــهــدی رحمتی حــاال امــی
واگذاری تیمش به مجموعه هیئت فوتبال 
جبران  را  خــود  اخیر  ناکامی های  بتواند 
کند و بازیکنانش با انگیزه بیشتری به 
مصاف پیکان بروند تا شکست خود در 
بازی رفت را جبران کنند، به احتمال زیاد 
پس از این بــازی امین قاسمی نژاد برای 
همیشه با مشهدی ها خداحافظی خواهد 
کرد تا همزمان با بازگشایی پنجره نقل و 

انتقاالتی استقالل با پیراهن این تیم به 
میدان برود.

سایر دیدارها»
مــالقــات تــراکــتــورســازی تبریز و نساجی 
مازندران نیز دارای حساسیت های فراوانی 
خواهد بود، اگر در این بازی مجید جاللی 
او به  نــاکــام بماند، بعید نیست  بــازهــم 
دومین مربی اخراجی این فصل نساجی 
قلعه  مــالقــات  ــود.  شـ تبدیل  قائمشهر 
هم  سیرجان  در  ربیعی  محمد  و  نویی 
بدون تردید جذابیت های فراوانی خواهد 
داشت. چنانچه گل گهر در این بازی نیز 
کادر  در  تغییر  گیرد سناریو  لقب  ناکام 
فنی این باشگاه کلید می خورد، تا محمد 
از دور برگشت  ربیعی در دومین هفته 
زمینه برکناری یک مربی دیگر لیگ برتر 
را فراهم کند. بــازی ذوب آهن و ماشین 
سازی و سایپا با نفت مسجد سلیمان نیز 

از دیدارهای دیگر این هفته است.

مدیر کل ورزش و جوانان خراسان رضوی گفت: در جلسه و توافق مسئوالن ورزش و فوتبال 
استان با نماینده تام االختیار مالک باشگاه شهرخودرو در مجموع به این نتیجه رسیدیم که 
امتیاز کامل تیم فوتبال شهر خودرو به هیئت فوتبال خراسان 
رضوی به عنوان متولی فوتبال استان واگذار شود. فرزاد فتاحی 
در جمع خبرنگاران افزود: مقرر شد تا ۲۱ اسفند ماه باشگاه 
شهرخودرو تمام شرایط واگذاری را به استان اعالم نماید، در این 
مدت مسائل مالی و تدارکاتی برای تیم شهرخودرو با موافقت 
دفتر امنیتی و شورای تأمین استان هزینه خواهد شد و اگر 
مالک کنونی باشگاه به هر دلیل از واگذاری تیم خودداری کند 
هزینه ها را باید مدیر عامل یا مالک باشگاه پرداخت نمایند. وی افزود: بازی های آینده تیم 

شهرخودرو همچنان در ورزشگاه امام رضا )ع( مشهد میزبانی خواهد شد. 

با صدور کارت بازی مهدی ترابی، او در دیــدار با صنعت نفت پرسپولیس را همراهی 
می کند. به گزارش سرویس ورزش کمتر از ۲۴ ساعت پس از این که پنجره نقل و انتقاالتی 

پرسپولیسی ها با مختومه شدن پرونده ماریو بودیمیر باز 
شد، این باشگاه توانست ITC مهدی ترابی را از فدراسیون 
فوتبال قطر دریافت کند.این در حالی است که باشگاه 
پرسپولیس پیش بینی می کرد که کارت بازی ترابی روز شنبه 
یا یکشنبه صادر شود اما با همکاری فدراسیون فوتبال 
قطر این اتفاق زودتر رخ داد نکته جالب این که کادرفنی 
سرخپوشان نیز مهدی ترابی را در فهرست این تیم برای 

بازی با صنعت نفت آبادان قرار داده تا رونمایی از این بازیکن در دیدار حساس مقابل 
صنعت نفت رخ دهد.

رونمایی از مهدی ترابی مقابل صنعت نفت واگذاری امتیاز شهرخودرو به هیئت فوتبال خراسان رضوی 

با  فوتسال  برتر  لیگ  چهاردهم  هفته 
مشخص شدن چهره 6 تیم راه یافته به 
مرحله نهایی مشخص شد. به گزارش 
لیگ  چهاردهم  هفته  ورزش  سرویس 
در  که  شد  برگزار  ــروز  دی فوتسال  برتر 
یکی از این بازی ها، گیتی پسند موفق 
شد با نتیجه پرگل تیم مقاومت البرز 
منصوری  شهید  بــدهــد.  شکست  را 
قرچک هم با غلبه بر کراپ الوند، سند 
کرد. امضا  را  لیگ  در  ماندنش  باقی 

آرا  فــرش  برابر  تیم مس  دوم  گــروه  در 
شکست خورد و بازی سن ایچ مقابل 

راگا برگزار نشد.
در پایان هفته چهاردهم، تیم های گیتی 
پسند، مقاومت و کراپ از گروه نخست 
و مس سونگون، فرش آرا و سن ایچ از 

گروه دوم راهی مرحله نهایی شدند.
چهار تیم شهروند ساری، اهورا 

بــهــبــهــان، کــوثــر اصــفــهــان و 
ایــمــان شــیــراز هــم باید در 

مرحله 

پـــلـــی آف بـــازنـــده هـــا 
در  ماندن  باقی  بــرای 
لــیــگ بـــا هـــم رقــابــت 

کنند.
نتایج و جدول گروه های 

بــرتــر فــوتــســال در  لیگ 
هفته چهاردهم:

گروه الف  
اهورا بهبهان ۳ - شهروند ساری ۵

پسند  گــیــتــی   -  ۲ ــرز  ــبـ الـ مـــقـــاومـــت 
اصفهان۵

منصوری قرچک ۴ - کراپ الوند ۳

گروه ب  
ایمان شیراز ۲ - حفاری اهواز ۲

فرش آرا مشهد ۳ - مس سونگون ۲
سن ایچ ساوه - راگا تهران - لغو شد

جدول گروه الف  
۱- گیتی پسند ۲۷ امتیاز

۲- مقاومت البرز ۲۲ امتیاز
۳- کراپ الوند ۱6 امتیاز
۴- فردوس قم ۱۵ امتیاز

۵- منصوری قرچک ۱۳ امتیاز
6- شهروند ساری ۱۲ امتیاز
۷- اهورا بهبهان ۱۲ امتیاز

جدول گروه ب  
۱- مس سونگون ۲6 امتیاز

۲- فرش آرا ۲6 امتیاز
۳- سن ایچ ۲۵ امتیاز

۴- راگا ۱۴ امتیاز
 ۱۴ ــاری  ــفـ حـ  -۵

امتیاز
 ۱۱ ــر  ــوثـ کـ  -6

امتیاز
ایــمــان ۳   -۷

امتیاز

با  مجیدی  بــرخــورد  عــرب:  حمیدرضا 
بــازیــکــنــان اســتــقــالل پــیــش از شــروع 
صمیمانه  و  ــرم  گـ تــمــریــن  نخستین 
بـــود. او کــه در حــضــور ده هـــا نــفــر از 
نفت  ورزشــــگــــاه  وارد  هـــــوادارانـــــش 
تهرانسر شد تا شروع جذابی در دوره 
سوم مربیگری اش در استقالل داشته 
باشد تالش بسیاری کرد تا اولین روز 
او  شــود.  برگزار  آرام  درفضایی  تمرین 
می داد  بازیکنان دست  با  یکی  یکی، 
و با لبخند ازآن هــا می خواست از این 
به بعد با قدرت به تمرین بپردازند واز 
حواشی دوری کنند. نوع برخورد فرهاد 
با مهدی قایدی اما بسیار صمیمانه تر 
بــود. قــایــدی کــه قبل از بــازی بــا مس 
حضور  تمرین  در  روز   ۱۴ رفسنجان 
مجیدی  مــورد شماتت  هرگز  نداشت 

ــت و  ــ ــرف ــ ــگ ــ قــــــــــرار ن
کرد  سعی  فرهاد 
بــــدون تــوجــه به 
ایـــن مــاجــرا او را 
بگیرد  درآغـــــوش 

را  ــتــــش  دســ و 
بـــــه گـــرمـــی 
ــفــشــارد.  ب
درایـــــــــــــن 
اما  مــیــان 
ــــوگ  ــال ــ دی
فـــــرهـــــاد 
ــا شــیــخ  ــ ب

دیــــابــــاتــــه 
بــــســــیــــار 
جــــــالــــــب 
توجه بود. 

سؤال از شیخ»
گلزنی های  شیرین  طعم  کــه  مجیدی 
به دیاباته  بــود  را چشیده  بازیکن  ایــن 
گفت:»چرا کم بــازی می کنی و کم گل 
می زنی؟ تو هنوز می توانی آقای گل بشی 
گلزنی  روی  کن  داری. سعی  شانس  و 
تمرکز کنی«. البته شاید رسیدن دیاباته 
به سجاد شهبازاده قدری دشوار و حتی 
نشدنی باشد، اما دیاباته ازظرفیت های 
کافی برای گلزنی های پی درپی برخوردار 
اســـت. ایـــن بــازیــکــن بــه واقـــع درزمـــان 
افتی  ــار  دچـ فــکــری  محمود  مربیگری 
محسوس شد و نتوانست جز دو گلی 
کــرد، کار دیگری  تراکتور  وارد دروازه  که 
برای استقالل انجام دهد. شاید حضور 
مجیدی بتواند منجر به احیای دیاباته 
شــود. فرهاد خــودش روی این موضوع 
با  اولــیــه اش  تأکید دارد و صحبت های 
دیاباته نیز نشان از عزم او بــرای ایجاد 
تغییرات درخط آتش دارد. یکی از نکاتی 
که باید به آن توجه داشت این است که 
آقا فرهاد می خواهد زوج دیاباته 
و قایدی را احیا کند. درواقع 
برخورد صمیمی او با این دو 
بازیکن نشان از این عزم 
تــردیــدی  دارد.  بـــزرگ 
قایدی  اگـــر  نیست 
مانند  دیـــابـــاتـــه  و 
شوند،  قبل  فصل 
ــقــــالل حــتــی  ــ ــت اســ
دوباره شانس بازگشت به 
صدرجدول را هم خواهد داشت. 
مجیدی می داند که با این زوج 
چه کارهای  بزرگی می توان کرد.

هفته چهاردهم لیگ برتر فوتسال 

صعود فرش آرا به نیمه نهایی
مجیدی به دیاباته :

هنوز شانس آقای گلی داری

شهرخودرو تازه نفس مقابل پیکانشهرخودرو تازه نفس مقابل پیکان
دوئل جنوبی ها با مرکز نشیناندوئل جنوبی ها با مرکز نشینان  

شهرخودرو - پیکان
 شنبه 16 اسفند -  15:00 از شبکه استانی

استقالل - فوالد
 شنبه 16 اسفند -  17:30 از شبکه سه

هفته هفدهم لیگ برتر ایران

صنعت نفت آبادان - پرسپولیس
 شنبه 16 اسفند -  15:00 از شبکه سه

در پی تعویض بحث برانگیز ستاره مصری

صالح – کلوپ در نقطه پایان؟
تعویض دقیقه 6۲ صالح، مهاجم لیورپول، در بازی این تیم برابر چلسی با 

حیرت کارشناسان و نارضایتی و عصبانیت صالح مواجه شد.
به گزارش سرویس ورزش محمد صالح در واکنش به تعویض شدن در نیمه 
دوم بازی برابر چلسی واکنش به شدت عصبانی از خود نشان داد و در حین 

بیرون رفتن از زمین بازی سر خود را به نشانه خشم و تأسف تکان می داد.
عصبانیت و نارضایتی صالح حتی وقتی روی سکوهای آنفیلد نشسته بود 
مشخص بود و کارشناسان نیز از این تصمیم یورگن کلوپ شگفت زده شدند.
چلسی و لیورپول هر دو برای رسیدن به جایگاهی در بین چهار تیم برتر و 
صعود به چمپیونزلیگ تالش می کنند و در این دیدار آبی ها موفق شدند 
با گل میسون مونت در دقیقه ۴۲ از میزبان خود پیش بیفتند. در حالی که 
انتظار می رفت لیورپول در نیمه دوم با تمام قدرت برای تغییر نتیجه تالش 
کند، کلوپ در دقیقه 6۲ مسابقه صالح و کورتیس جونز را از بازی بیرون کشید 

و دیوگو ژوتا و الکس اوکسلیدچمبرلین را به جای آن دو به زمین فرستاد.
تصمیمی که باتوجه به اینکه صالح با ۱۷ گل آقای گل لیگ برتر تا اینجای کار 

است، بسیار عجیب و باورنکردنی به نظر می رسید.
ستاره مصری نیز در حالی که با خشم سری به تأسف و ناباوری تکان می داد 
از کنار سرمربی خود رد شد و مستقیم به صندلی خود روی سکوها رفت. 
صالح حتی پس از نشستن روی سکو نیز همچنان عصبانی بود و سر خود را 

تکان می داد و چهره ای بسیار گرفته داشت.
جیمی کاراگر، ستاره سابق لیورپول و کارشناس فوتبال، در این باره گفت: »من 
از تعویض صالح واقعاً شگفت زده شدم. خودش هم خیلی راضی به نظر نمی 

رسید. لیورپول نیاز به یک گل داشت و صالح آقای گل لیگ برتر است«.
از سال ۲0۱۷ به بعد این نخستین بار بود که صالح این قدر زود توسط کلوپ 
تعویض می شد. تنها پنج دقیقه پس از تعویض صالح، ایجنت او توییتی 
بحث برانگیز را منتشر کرد. او در این توییت هیچ چیزی نگفته بود و تنها به 
انتشار یک نقطه بسنده کرده بود. اما همین یک نقطه نیز حرف های بسیاری 

برای گفتن داشت.
تا پایان بــازی توییت ایجنت صالح بیش 

ــار ریتوییت شد، صدها  از۲هــزارو۲00ب
بیش  همچنین  و  گــرفــت  کــامــنــت 

از۳هــزار بار الیک شد. 
حاال بیش از همیشه 
ــیــورپــول  هـــــــــواداران ل
از  نگران رفتن صــالح 

این تیم هستند.
ــا ایـــن شکست  ب
ــرای  ــ لـــیـــورپـــول ب
ــازی  ــ پــنــجــمــیــن ب
آنفیلد  در  متوالی 

ــورد و  ــ شــکــســت خـ
بــدتــریــن  از  یــکــی 

رکــوردهــای تاریخ 
را  باشگاه  ایــن 

ثبت کرد. 

بازگشت گرندپری پرتغال 
به تقویم فرمول یک

فرمول یک رسماً اعالم کرده است گرندپری 
پرتغال در پیست زیبای پورتیمائو در تاریخ 
۳0 آپریل تا ۲ ماه مه )۱0 تا ۱۳ اردیبهشت( 
در تقویم فصل ۲0۲۱ این مسابقات گنجانده 
شده است. فصل ۲0۲0 نیز فرمول یک در 
پی شرایط اضطراری ناشی از شیوع ویروس 
کرونا در جهان مجبور به چیدن تقویمی ویژه 
و متفاوت از مسابقات همیشگی شد و پس 

از ۲۵ سال به پرتغال بازگشت. 

بزرگ ترین ترس رونالدو 
رقابت های  قهرمان  نورماگومدوف،  حبیب 
UFC، بزرگ ترین ترس کریستیانو رونالدو 
ــزارش ســرویــس ورزش  ــ را فـــاش کــرد.بــه گ
حبیب نورماگومدوف در مصاحبه ای گفت: 
»رونالدو به من گفت که می خواهد پسرش 
جانشین او شود. وقتی کریستیانو بچه بود 
فقط آرزوی داشتن یک چکمه ساده داشت 
اما اکنون پسرش همه چیز دارد.او می ترسد 
که پسرش انگیزه و اراده مشابه وی را نداشته 

باشد«.
بنزما: 

 رونالدوی  برزیلی
 الگوی من است

ــد، در  ــادریـ ــال مـ ــ کــریــم بــنــزمــا، مــهــاجــم رئ
مصاحبه با مجله آیکان گفت: »من قهرمان 
یا ستاره ای که بپرستم ندارم، اما الگو دارم. 
در فوتبال می توانم بگویم که رونالدو برزیلی، 
مایک  همچنین  اســـت.مـــن  مــن  الــگــوی 
تایسون را هم تحسین می کنم چرا که من و 
او هر دو از اعماق به اوج رسیدیم. هیچ کس 

به ما هیچ لطفی نکرد «.

 بازگشت کاستا 
به تمرینات بایرن

بند  از  رهایی  با  برزیلی  ساله  هافبک ۳0 
مصدومیت به تمرینات تیمش برگشت.

به نقل از بیلد، بازگشت کاستا خبر خوبی 
برای هانسی فلیک خواهد بود تا بتواند در 
بازیکن  این  از  رو  بازی های حساس پیش 
نیز در ترکیب تیم استفاده کند و دستش 

باز باشد.
البته به نظر می رسد کاستا آخرین ماه های 

حضور در بایرن را تجربه می کند.

سرپرست تیم  ملی والیبال ایران می گوید  
امیرغفور برخالف شایعات به کرونا مبتال 

نشده است.
ــداری   ــران در دیـ ــ ــان ای تیم بــوکــس جــوان

تــدارکــاتــی مقابل جمهوری آذربــایــجــان به 
پیروزی رسید.

ایران   والیبال  بین المللی  شاهمیری،داور 
گفت: با وجود اینکه داور کتگوری A هستم 
می توانم تا 60 سالگی قضاوت کنم؛ اما قصد 
دارم در فینال لیگ برتر والیبال از قضاوت در 

رقابت های داخلی خداحافظی کنم.
رواســی، سرمربی تیم ملی وزنــه بــرداران  

پارالمپیکی با ابراز رضایت نسبت به عملکرد 
وزنه بــرداران در مسابقات قهرمانی کشور، 
گفت: بعد از دو سال دوری از مسابقات، 
عــمــلــکــرد وزنــــه بــــــرداران از نــظــر رکــــوردی 

راضی کننده بود.
منوچهر پورحسن، رئیس سابق سازمان  

پاسخگویی  عـــدم  بـــه  واکـــنـــش  در  لــیــگ 
فدراسیون والیبال در خصوص حاشیه های 
موجود گفت: شخص داورزنــی متخصص 
است اما برخی از افراد که با او کار می کنند 
تخصصی ندارند و این موضوع باعث ایجاد 

فشار بر روی خود داورزنی می شود.
هاشمی، سرمربی تیم بسکتبال شیمیدر  

قم گفت: در دور پلی آف به همه تیم های 
ــم و در  روبـــــه روی خـــود احــتــرام مــی گــذاری
بازی های این مرحله فشار کم و زیاد نداریم.

مسابقات قهرمانی کشور پاراتیراندازی که  
با هدف استعدادیابی در محل فدراسیون 
جانبازان و معلوالن برگزار شد، با قهرمانی 

تیم تهران پایان یافت.
در پایان لیگ روئینگ اعالم شد نفراتی  

با  انتخابی  مسابقه  در  دارنـــد  تمایل  کــه 
بهمن نصیری و نازنین مالیی شرکت کنند، 
اعالم آمادگی کنند که در بخش زنان و در 
رقابت با نازنین مالیی فردی معرفی نشد. در 
بخش مردان حمید رضوانی اعالم آمادگی 

کرد.
ــران در   ــ ــوش اســنــوکــر ایـ وفـــایـــی، مــلــی پـ

مسابقات اسنوکر آزاد جبل الطارق موفق 
شد حریفش را شکست دهد.
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