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چهارشنبه  ۲۲دی ۱۳۹۵
 ۱۲ربیعالثانی  - ۱۴۳۸شماره ۲۱۵۳۳

ورزشی
به رغم مخالفتهای بزرگان فوتبال ،رئیسفیفا حرف خود را به کرسی نشاند

برگزاری جام جهانی  ۲۰۲۶با  ۴۸تیم!

افتخاری :با شعار دو نفر تغییری در استقالل ایجاد نمیشود
ســیدرضا افتخاری مدیرعامل اســتقالل در واکنش به پرسشــی درباره تجمع
هواداران این تیم مقابل ساختمان این باشگاه ،گفت :هواداران نگفتند که من برکنار
شــوم در ضمن باید همه هواداران استقالل را در نظر گرفت و حرفها و کارهای دو
نفر نمیتواند مالک قرار بگیرد .کســانی که فکر میکنند در اســتقالل خبری است
باید بدانند که اگر من بروم هم کســی مثل من ســر کار میآید و آنها به چیزی که
میخواهند نمیرســند .خودشان را به این در و آن در نزنند ،دستگاههای نظارتی در
حال بررســی هستند تا ببینند پشت صحنه این اتفاقات چه کسانی هستند .باشگاه
دولتی اســت ،استقالل جای کوچکی نیست که با شعار دو نفر در آن تغییری ایجاد
شود .اینجا خیلی محکمتر از چیزی است که برخیها فکر میکنند .هواداران بازیچه
این افراد قرار نگیرند .کسانی که دستشان از منافع کوتاه شده است .باشگاه استقالل
در حال سالمسازی است .بعد از این جایی برای ناسالمها نیست .من هم از استقالل
بروم همین راه ادامه دارد چون خواست دولت این است.
کیروش :من نباید با برانکو و پرسپولیس بجنگم
کارلوس کیروش با انتقاد از مشکالت به وجود آمده برای تیم ملی فوتبال ،گفت:
نمیتوانم در جایگاهی باشــم که در ایران به من حمله شــود ،اما فدراسیون فوتبال
هیچ کاری انجام ندهد.ســرمربی تی مملی فوتبــال ایران که پس از انتقادهای برانکو
ایوانکوویچ و مشکالت موجود در برنامه آماده سازی تی مملی فوتبال تصمیم به استعفا
از هدایت تی مملی گرفته بود ،در مصاحبه با آسوشــیتدپرس از دالیل خود برای این
تصمیم گفت.کیروش در این گفتوگو ،اظهار کرد :فدراسیون فوتبال اعالم کرده که
اقتدار کافی برای انجام برنامه آماده ســازی تی مملی برای رسیدن به جام جهانی که
سال گذشته روی آن توافق شد را ندارد.برانکو ایوانکوویچ ،سرمربی تیم پرسپولیس و
سابق ایران در انتقاد به برنامههای تی مملی گفته بود کیروش بازیکنان کلیدی ما را
به اردو دعوت کرده ،در حالی که پرسپولیس باید برای رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا
خود را آماده کند .او همچنین تاکید کرده بود که در صورت ناکامی پرســپولیس در
ایران و آسیا سرمربی پرتغالی تی مملی ،مسئول این ناکامیهای احتمالی خواهد بود.
با این حال کیروش با ناراحتی نسبت به این اظهارات ،گفت :نمیتوانم در جایگاهی
باشم که یک مرد با شخصیت (برانکو) در ایران به من حمله کند و فدراسیون فوتبال
در مقابل آن هیچ کاری انجام ندهد .هواداران در ایران به حســاب نمیآیند و نتایج
هم دیده نمیشود .عد ه کمی از افراد با قدرت در پشت صحنه هستند که فقط حرف
آنها اهمیت دارد .آنها در تالش هستند که تی مملی را خراب کنند و نمیخواهند تیم
ملی موفق باشد .من نباید با پرسپولیس و برانکو بجنگم .جنگ من فقط مقابل چین،
قطر ،کره جنوبی و ازبکستان است .برانکو هم باید با دیگر تیمهای ایرانی بجنگد.
آخرین اخبار نقل و انتقاالت لیگ برتر
*عزت اهلل پورقاز مدافع ملی پوش اســتقالل خوزستان به تیم فوتبال سایپا پیوست.
پورقاز پیش از این در تیم فوتبال اســتقالل خوزستان توپ میزد و شایعاتی درباره
پیوستنش به پرسپولیس مطرح بود.
*ســروش رفیعی که در نیم فصل گذشته تیم فوتبال تراکتورسازی بازی میکرد ،با
عقد قراردادی به تیم فوتبال پرســپولیس پیوست.رفیعی که پیش از این بحثهای
زیــادی درباره مقصد بعدیاش وجود داشــت پس از مذاکره با مســئوالن باشــگاه
پرسپولیس و توافق با آنها قرارداد خود را امضا کرد.مدت این قرارداد یک فصل و نیم
اســت.رفیعی  ۲۶ساله پیش از این در فجرسپاسی ،فوالد و تراکتورسازی سابقه بازی
داشته است .او  ۴بازی ملی هم در کارنامه دارد.
* در تمرین دیروز تیم پرســپولیس یک مهاجم اســپانیایی حضور یافت که برانکو
ایوانکوویــچ در خصوص حضور این بازیکن در جمع سرخپوشــان باید تصمیمگیری
کند .این مهاجم یک متر و  80ســانتیمتری فقط دیروز برای تســت فنی در تمرین
سرخپوشــان شرکت کرد و ســرمربی کروات پرسپولیس باید در خصوص او تصمیم
بگیرد.تامی کورهآ ،مهاجم اسپانیایی مدنظر سرخپوشان است که  32سال سن دارد
و آخرین تیم باشــگاهی او راپیدوین اتریش محسوب میشود .این بازیکن اسپانیایی
از تیــم تنهریف  Bفوتبال خود را شــروع کرد و در ســال  2005بــه تیم اصلی این
باشــگاه رسید .لوگرونیس و تگوئسته در اسپانیا تیمهای بعدی مهاجم مدنظر برانکو
بودهانــد که او به دنبــال بازی در این دو تیم راهی فوتبال اتریش شــد.کورهآ که از
ســال  2015تا االن در تیم راپیدوین عضویت دارد ،پیش از این در تیمهای اتریشی
ریندورف آلتاچ و گرودیگ بازی کرده است.پرسپولیســیها باوجود پر بودن لیســت
بازیکنان غیرآسیاییشــان (سه سهمیه) این مهاجم را که ملیت اسپانیایی دارد ،زیر
نظر گرفتهاند.پریمیوف ،مهاجم اوکراینی پرســپولیس چندان موردپسند برانکو قرار
ندارد و شــاید این مهاجم یا پل یانســکی از جمع سرخپوشان جدا شوند تا مهاجم
اسپانیایی مورد نظر برانکو سرخپوش شود.
* مســعود حســنزاده بازیکن سابق ســایپا و ذوبآهن اصفهان با عقد قراردادی با
سپاهان اصفهان توافق نهایی کرد.
* باشگاه سایپا با ارسال نامهای به باشگاه نفت آبادان خواهان به خدمت گرفتن فرشاد
فرجی مدافع  23ساله این تیم شده است .نفتیها برای صدور رضایتنامه مدافع جوان
خود شرایطشان را به باشگاه سایپا اعالم کردند.فرشاد فرجی یکی از گزینههایی است
که به همراه شایان مصلح برای پست دفاع چپ به برانکو ایوانکوویچ معرفی شده است.
پیکر سیدعلیخانی در خانه ابدی آرام گرفت
پیکر پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس به خاک سپرده شد .مراسم تشییع پیکر
کاظم سیدعلیخانی صبح روزدوشــنبه در قطعه نامآوران بهشت زهرا (س) به خاک
سپرده شــد .جمعی از پیشکسوتان پرســپولیس از جمله علی پروین ،کریم باقری،
افشین پیروانی ،بهروز رهبریفرد ،مهرداد میناوند و  ...در این مراسم حضو پیدا کردند.
همچنین مراســم ترحیم این مرحوم امروز از ساعت  18الی  19:30در مسجد جامع
شهرک غرب برگزار خواهد شد.
بازیکن سابق تیم ملی دار فانی را وداع گفت
حبیب زرین نام از جمله بازیکنان با اخالق فوتبال کشورمان که همواره در امور
خیرخواهانه حضوری فعال داشــت دوشنبه شب گذشته دار فانی را وداع گفت و به
دیار باقی شــتافت.زرین نام سالها در رده باشگاهی در تیم بانک ملی بازی کرد و از
جمله بازیکنان با اخالق تیم ملی فوتبال کشــورمان نیز محســوب میشد.سرویس
ورزشــی روزنامه کیهان این ضایعه را به جامعه بــزرگ ورزش ایران و خانواده زرین
نام تسلیت میگوید.
رفیعی :از بچگی پرسپولیسی بودم و با دلم انتخاب کردم
هافبک جدید تیم فوتبال پرســپولیس اعالم کرد که از کودکی طرفدار این تیم
بوده اســت و با دلش به این تیم آمده است.سروش رفیعی در خصوص پیوستنش به
پرســپولیس گفت :من از بچگی پرسپولیسی بودم و باید بگویم فوتبال هم حرفهای
اســت .من با دلم پرســپولیس را انتخاب کردم.رفیعی در پاسخ به این سؤال که چرا
با وجود پیشــنهاداتی که داشــت به خارج از کشــور نرفت ،عنوان کرد :به هر حال
پیشنهاداتی به من رسیده بود اما من در این مقطع تصمیم گرفتم پیراهن پرسپولیس
را برتن کنم تا بتوانم در کنار دوستانم در این تیم روزهای خوبی داشته باشم .با دلم
پرسپولیس را انتخاب کردم و احساسم این است که میتوانم در این تیم موفق باشم.
تمام تالشــم را میکنم که بازیکن موثری برای پرســپولیس بوده و در مدتی که در
این تیم هستم روزهای خوبی را داشته باشم.هافبک جدید پرسپولیس در مورد مدت
زمان قراردادش با این تیم ،گفت :مدت قرارداد مهم نیســت مهم این اســت که من
بتوانم در اینجا بازیکن موثری باشــم و از بزرگی و پشتوانه پرسپولیس بتوانم آینده
بهتری برای خودم رقم زده و به جایگاه باالتری در فوتبال برسم.
تیم جوانان در اسفند ماه به هلند میرود
سرمربی تیم ملی فوتبال جوانان از برگزاری اردوی آمادهسازی تیمش در اسفند
مــاه و در هلند خبــر داد.تیم ملی فوتبال جوانان ایران که خــود را آماده حضور در
مســابقات جام جهانی در اردیبهشت ماه ســال  ۹۶در کره جنوبی میکند در حال
پیش بردن برنامههای خودش اســت تا در این زمان بازیکنان جدید و مســتعد که
تاکنون شانس دیده شدن را نداشتهاند ،را بررسی و با تیم قدرتمندتری در مسابقات
جام جهانی شرکت کند.امیرحســین پیروانی ،سرمربی تیم جوانان کشورمان درباره
برنامههای این تیم در ماههای باقی مانده تا جام جهانی اظهار کرد :از  ۲۵تا  ۳۰دی
ماه اردوی جدیدی را شــروع میکنیم که در این اردوی چند روز بازیکنان جدید را
دعوت میکنیم .همکارانم در اســتانهای مختلف بازیکن مستعد را معرفی کردهاند
و هر بازیکنی که توانایی حضور در تیم ملی را داشته باشد در فهرست نهایی حضور
خواهد داشــت .در این اردو از بازیکنان لیگ برتری تیم ملی دعوت نکردهایم تا آنها
بتوانند در باشگاههای خود انجام وظیفه کنند .او با اشاره به فهرست نهایی تیم ملی
جوانان ،افزود :انشــاءاهلل بعد از این اردو که در کمپ تیمهای ملی برگزار میشــود،
فهرســت  ۲۶ ،۲۵نفره تیم ملی مشــخص میشــود و ما تا جام جهانی کار را با این
بازیکنان ادامه میدهیم .سرمربی تیم ملی فوتبال کمتر از  ۲۰سال با بیان اینکه تیم
ملی در اسفند ماه اردویی را در هلند برگزار خواهد کرد ،گفت :این اردو از تاریخ ۲۰
تا  ۲۹اسفند در شهری نزدیک به روتردام هلند برگزار میشود .پیش از این تیم ملی
امید سال گذشته اردویی را در این کمپ برگزار کرده بود .میخواهیم با فراهم کردن
تمهیدات الزم هر چه بهتر تیم را آماده کنیم.
چراغ سبز کرار به تیم عراقی
باشگاه نفط الوسط عراق اعالم کرد که جاسم کرار عالقه دارد به این تیم برگردد
و مذاکراتی را با این بازیکن انجام داده اســت.به نظر میرسد که کرار جاسم در نیم
فصل دوم تراکتورســازی را همراهی نخواهد کرد و از این تیم جدا خواهد شــد.این
بازیکن جنجالی عراق نتوانست انتظارات را در تراکتورسازی برآورده کند .از یک طرف
بازیهای ضعیفی که او به نمایش گذاشت و از طرف دیگر هم ادامه جنجالسازی و
حاشیهســازی او باعث شده تا حتی امیر قلعهنویی هم تمایلی برای ماندن او نداشته
باشد.ســایت المدی عراق اعالم کرد که به احتمال زیاد این بازیکن جنجالی به نفط
الوسط عراق باز خواهد گشت .عبدالغنی شهد سرمربی این باشگاه عراقی گفت :کرار
جاســم تاکید کرد که دوست دارد به نفط الوسط برگردد و دوباره با پیراهن این تیم
به میدان رود .مذاکراتی را با این بازیکن انجام دادهایم و به دنبال این هستیم که او را
در زمستان به تیم خود برگردانیم.

سرویس ورزشی-
شورای فیفا تصمیم گرفت جام جهانی از سال ۲۰۲۶
با  ۴۸تیم برگزار شود.
در حالی که مخالفتهای زیادی از سوی فوتبال دوستان و
بزرگان فوتبال با برگزاری جام جهانی با  48تیم ابراز شــده بود،
در نهایت در رای گیری که دیروز در شورای  37نفره فیفا برگزار
شد ،تصویب شد که جام جهانی از سال  2026با  48تیم برگزار
شــود .بنابراین از جام جهانی  ۲۰۲۶این رقابتها در  ۱۶گروه ۳
تیمی برگزار میشــود اما نکته جالب اینجاست که تیم قهرمان
بازهــم همانند دورههای قبل باید هفت بازی برای رســیدن به
عنوان قهرمانی انجام بدهد.
جزییات برگزاری جام جهانی از سال ۲۰۲۶
جیانی اینفانتینو که رئیس فیفا است ،از زمانی که مدیریت
این نهاد مهم را در دســت گرفت ،این پیشنهاد را مطرح کرده
بود و در نهایت امروز اعضای شورای فیفا با این پیشنهاد موافقت
کردند .قرار اســت مسابقهها در  ۱۶گروه سه تیمی برگزار شود.
در هــر گروه دو تیم به مرحله بعد صعود میکنند تا در دور یک
شانزدهم نهایی برای رقابت با حریفان خود آماده شوند.
از نکات جالب در شــکل جدید برگــزاری جام جهانی این
اســت که در مرحله گروهی اگر دو تیم همه شرایطشــان برابر
شود ،برای تعیین تیم صعودکننده ضربات پنالتی بین آنها برگزار
خواهد شــد .در دورهای بعدی نیز اگــر کار در وقت قانونی به
تساوی کشیده شود ،بالفاصله برنده با پنالتیها مشخص خواهد
شد و دو وقت اضافه نخواهیم داشت .تنها در نیمه نهایی و فینال،
دو وقت اضافه در صورت مســاوی شــدن بازی در وقت قانونی
منظور خواهد شد .در نسخه جدید جام جهانی  ۸۰بازی برگزار
میشود در شــرایطی که در شکل و شمایل کنونی که  ۳۲تیم
حضور دارند ۶۴ ،بازی انجام میشود .پیش از تصویب این طرح،
یک طرح پیشــنهادی دیگر هم مبنی بر برگزاری جام جهانی با
 ۴۰تیم متشــکل از  ۱۰گروه  ۴تیمی یا  ۸گروه  ۵تیمی وجود
داشــت اما در نسخه  ۴۸تیمی تنها مرحله یک شانزدهم نهایی
به مســابقهها اضافه میشــود که در نهایت این طرح با موافقت
اعضا مواجه شد .فیفا بر این باور است که با افزایش تعداد تیمها
چیزی در حدود یک میلیارد دالر به درآمدش اضافه خواهد شد.
ســهمیه قارههــا در جام جهانــی  ۴۸تیمی نیــز به این
صورت خواهد بود* :اروپا  ۱۶تیم *آفریقا  9/5تیم*آســیا 8/5
تیم*آمریکای جنوبی  6/5تیم*آمریکای شمالی و مرکزی 6/5
تیم *اقیانوسیه یک تیم.
طرح اینفانتینو برای توسعه جام جهانی تاکنون با انتقادهای
زیادی مواجه شده اما در عین حال با حمایت افرادی مانند ژوزه
مورینیو و دیگو مارادونا نیز همراه شــده اســت .مارادونا در این

زمینه گفت :با تصمیم اینفانتینــو در این زمینه موافقم چراکه
شانس بیشتری برای تیمهایی که پیش از این نمیتوانستند به
جام جهانی برســند وجود دارد .مخصوصا آنهایی که با شروع
مسابقههای مقدماتی میدانستند که هیچ شانسی برای رسیدن
به جام جهانی ندارند.این کار رویای حضور در جام جهانی را برای
هر کشــور تازه میکند و لذت فوتبال را در همه جهان گسترش
میدهد .به نظر میرسد که ایده فوقالعادهای باشد.
بر اســاس تحقیقات فیفا ،درآمد ایــن نهاد از برگزاری جام
جهانی  ۴۸تیمی به  5/29میلیــارد پوند افزایش خواهد یافت.

اعتراض اتحادیه باشگاههای اروپا

این تصمیمی سیاسی است نه ورزشی!

 ۴۸تیمی شدن جام جهانی  ۲۰۲۶صدای اعتراض
اتحادیه باشگاههای اروپا را هم در آورد.
اتحادیه باشگاههای اروپایی ( )ECAکه پیش از این هم
مخالفت خود با افزایش تعداد تیمهای حاضر در جام جهانی
را اعالم کرده بود ،بعدازظهر دیروز با انتشــار بیانیهای اعالم
کرد :انجمن باشــگاههای اروپایی تصریح میکند که موافق
افزایش تیمهای حاضر در جام جهانی نیســت .ما محاسنی
در تغییر فرمت  32تیمی کنونی جام جهانی نمیبینیم که
از تمامی جنبهها کامل باشــد .همچنین ســوال اینجاست
که چرا تصمیمی به این مهمی  9ســال به طول انجامید تا

جدال حساس ارومیه و سایپا
برای جایگاه سوم لیگ برتر والیبال
مهمترین بازی هفته هفدهم لیگ برتر والیبال میان
شهرداری ارومیه و سایپا تهران برگزار میشود.
هفتــه هفدهم لیگ برتــر والیبال چهارشــنبه  ۲۲دی با
برگــزاری  ۶دیدار پیگیری میشــود کــه در مهمترین دیدار
شــهرداری ارومیه در خانه خود پذیرای سایپا است.شهرداری
ارومیه با  ۳۰و ســایپا با  ۲۸امتیاز در ردههای ســوم و چهارم
جدول ردهبندی قرار دارند .ارومیه بدون تراویسا تالش میکند
با برتری برابر سایپا رده سوم خود را حفظ کند .تیم سایپا هم
که در اکثر هفتهها در رده سوم ردهبندی قرار داشت میخواهد
با شکســت ارومیهایها در خانه خود ایــن رده را پس بگیرد.
پارســه تهران هم که  ۲۴ساعت از لیگ کنارگذاشته شد اما با
تصمیم فدراســیون به لیگ برگشت در خانه والیبال تهران و از
ســاعت  ۱۵با کاله مازندران دیــدار میکند .کاله با پیروزی در
بازی عقب افتاده خود با شهرداری تبریز موفق شد به رده نهم
جــدول صعود کند و جای صالحیــن را در این رده بگیرد تا به
صعود به پلیآف امیدوار باشد.هاوش گنبد قعر نشین لیگ برتر
درخانه خود به مصاف صالحین ورامین میرود .صالحین ورامین
فرهاد نفرزاده را به عنوان ســرمربی خــود انتخاب کرده اما در
صورت بازگشــت پارسه به لیگ این مربی نمیتواند در این تیم
فعالیت کند و باید به تیم خود برگردد .این بازی از ســاعت ۱۶

در شــرایطی که دورههای قبلی جام جهانی ( ۲۰۱۸و )۲۰۲۲
 ۵۰۰میلیون پوند کمتر از این برای فیفا درآمد خواهند داشت.
این نخستین تغییر در شیوه برگزاری جام جهانی از سال ۱۹۹۸
است.
در مقابل این تصمیم نگرانیهای زیادی در پی داشته است.
بیشتر باشگاهها با برگزاری جام جهانی با  48تیم مخالف هستند.
افزایش تعداد بازیها و بیشتر شدن بازیکنان حاضر در جام باعث
شده تا باشگاهها از افزایش احتمال مصدومیت بازیکنان شان در
جام و همچنین کوتاه شــدن مدت حضور بازیکنان در اردوهای

در ســالن المپیک گنبد برگزار میشود و تیم میزبان هم که با
تغییر سرمربی خود و آمدن محمدی راد بازیهای بهتری ارائه
داده اســت تالش میکند از قعر جدول فاصله بگیرد.پیکان در
خانه والیبال رودر روی شاگردان عادل بناکار در شهرداری تبریز
قرار میگیرد .شــاگردان بنــاکار میخواهند در هفتههای باقی
مانده لیگ رده هشــتم خود را حفظ کنند و به پلیآف برسند.
شهرداری اراک که با پنج برد و  15امتیاز در رتبه یازدهم جدول
اســت ،هفته پیش هاوش را شکست داد و این هفته در اندیشه
کسب ششــمین برد خود با شکست سازمان عمران شهرداری
ساری است که رسیدن به این هدف کار آسانی برایش نخواهد
بود .در آخرین بازی هفته نیز تیم بانک سرمایه از ساعت ۱۷:۳۰
دریــزد به مصاف خاتم اردکان میرود .بانکیها به همراه پیکان
صعود خود را به مرحله پلیآف قطعی کردهاند و از این پس برای
کسب رده نخســت جدول تالش میکنند .بانک سرمایه با ۳۸
امتیاز نزدیکترین تعقیبکننده پیکان در صدرجدول ردهبندی
لیگ است.
جــدول ردهبنــدی لیــگ برتر والیبــال تا پایــان هفته
شــانزدهم -۱:پیکان تهران  ۳۹امتیاز -۲،بانک ســرمایه ۳۸
امتیاز -۳،شــهرداری ارومیه  ۳۰امتیاز -۴،ســایپا تهران ۲۸
امتیاز -۵،پارسه تهران  ۲۶امتیاز -۶،عمران ساری  ۲۰امتیاز و...

عملی شود ،آن هم بدون اینکه سهامداران و شرکای فیفا که
تحتتأثیر این تغییر قرار خواهند گرفت ،در این امر دخالت
داده نشدند.در ادامه این بیانیه آمده است :ما درک میکنیم
که این تصمیم براساس دالیل سیاسی گرفته شده تا دالیل
ورزشی و اتحادیه باشگاههای اروپایی بابت اینکه این تصمیم
ت فشار سیاســی گرفته شده ،ابراز تأسف میکندECA .
تح 
جزئیات تأثیر ایــن تغییر و عواقب فرمــت جدید را آنالیز
خواهد کرد و موارد مورد بحث را در نشســت بعدی اعضای
کمیته اجرایی خود که در اواخر ماه ژانویه برگزار خواهد شد
را به بحث خواهد گذاشت.

تمرین مشترک آزادکاران قزاق و ایران در خانه کشتی

تیم کشتی آزاد قزاقســتان برای برگزاری تمرینات مشترک و حضور در جام تختی در خانه کشتی تهران
بهسر میبرد.
تیم کشــتی آزاد قزاقســتان که برای برگزاری تمرینات مشــترک و حضور در جام تختی در خانه کشتی تهران حضور
دارد ،صبح روزدوشــنبه تمرین مشترکی را با تیم ملی کشتی آزاد ایران برگزار کرد .در ترکیب چهارده نفره تیم کشتی آزاد
قزاقســتان کشتی گیران مطرحی همچون دولت نیازبیکوف ،مامد ابراگیموف و ژیگیر زاکیروف ،حضور دارند.سی و هفتمین
دوره رقابتهای بینالمللی کشتی جام تختی روزهای  ۳۰دی و اول بهمن ماه برگزار میشود.

انتخاب  3رکابزن سرعتی ایران برای قهرمانی آسیا 2017

سرمربی تیم ملی دوچرخه ســواری سرعت ایران
میگوید به دلیل ســردی هوای تهران نتوانســتهاند
تمرینات ســرعتی را انجام دهند و با وجود این که کمی
از برنامهها عقب هستند اما به کسب نتیجه در قهرمانی
آسیا  2017امیدوار است.
تیم ملی دوچرخهســواری ایران در شــرایطی برای حضور
در مسابقات قهرمانی آســیا  2017آماده میشود که از تمرین
در پیست چوبی سرپوشــیده محروم است .فدراسیون به دنبال
رایزنی با ترکمنســتان و هند برای استفاده از پیست چوبی این
کشــورها بود که احتماال رکابزنان زودتر از موعد به هند بروند تا
در پیست چوبی هم تمرین داشــته باشند .اما تا زمانی که تیم
ملی برای برپایی اردو به خارج از کشور برود ،رکابزنان مجبورند
در هوای سرد و پیست ســیمانی تمرینات خود را دنبال کنند.
محمد ابوحیدری ،سرمربی تیم ملی سرعت ایران دربار ه وضعیت

شماره مزایده139504317063000231 :

متن آگهی مزایده

آگهی مزایده پالک  1569/8656و  1569/8481و  1569/7756و  1569/8644همگی بخش  3اهواز
بموجب پرونده اجرائی کالســه  9500649رهنی له تعاونی وحدت علیه عبدالحســین راشدینیا فرزند حسن شناسنامه شماره  214ساکن زیتون کارمندی خیابان هدایت پالک
 114مــورد وثیقه پالک ثبتی اهواز پــاک 1569/8656و  1569/8481و  1569/7756و  1569/8644همگی بخش  3اهواز مورد وثیقه ســند رهنی 93/12/17 - 139042
دفترخانه اسناد رسمی  44اهواز به تعاونی وحدت و دولت بدهکار میباشد.

 .1ششــدانگ پالک  1569/8656بخش  3اهواز نشــانی ملک اهواز گلســتان خ تیر بین دی و بهمن مجتمع یوسف  19یک واحد آپارتمان واقع در طبقه  5مجتمع  5طبقه 15
واحدی با مساحت  114/92متر مربع سه خوابه دارای کمد دیواری و کابینت و کف سرامیک درب ضد سرقت و دارای پارکینگ و انباری میباشد که به مبلغ 2/400/000/000
ریال ارزیابی گردیده است شماال در  5قسمت که قسمتهای دوم و چهارم آن شرقی است اول دیواریست مشترک بطول  3/20متر به آپارتمان مسکونی قطعه  13دوم دیواریست

مشــترک بطول  1/80متر به آپارتمان مســکونی قطعه  13سوم دیواریست مشــترک بطول  ٪15متر به آپارتمان مسکونی قطعه  13چهارم دیوار و پنجره است بطول  2متر به

نورگیر پنجم دیوار و پنجره اســت بطول  4/45متر به نورگیر شــرقا در ســیزده قسمت که قسمت دوم آن شمالی قســمتهای پنجم و هفتم و دهم آن جنوبی است اول دیوار و
پنجره است بطول  ٪45متر به داکت دوم دیوار و پنجره است بطول  ٪45متر به داکت سوم درب و دیواریست بطول  2متر به راهپله و آسانسور چهارم دیواریست مشترک بطول
 ٪30سانتیمتر به آپارتمان مسکونی قطعه  14پنجم دیواریست مشترک بطول  1/05متر به آپارتمان مسکونی قطعه  14ششم دیواریست مشترک بطول  3/10متر به آپارتمان
مسکونی قطعه  14هفتم دیواریست مشترک بطول  ٪10سانتیمتر به آپارتمان مسکونی قطعه  14هشتم دیواریست بطول  2متر به نورگیر نهم دیوار و پنجره است بطول  2متر
به نورگیر دهم دیواریست مشترک بطول  ٪10سانتیمتر به آپارتمان مسکونی قطعه  14یازدهم دیواریست مشترک بطول  4/10متر به آپارتمان مسکونی قطعه  14دوازدهم دیوار

و پنجره است بطول  ٪4سانتیمتر به داکت سیزدهم دیواریست مشترک بطول  5/10متر به آپارتمان مسکونی قطعه  14جنوبا دیوار و پنجره است بطول  5متر به فضای حیاط
مشــاعی غربا در پنج قسمت که قســمت دوم آن شمالی قسمت چهارم آن جنوبی است اول دیواریست بطول  12متر به درزانقطاع مورد تفکیک که ماورا آن فضای ملک مجاور

شــماره  1569/406قرار دارد دوم دیوار و پنجره اســت بطول  ٪50ســانتیمتر به داکت سوم دیوار و پنجره است بطول  1/10متر به داکت چهارم دیوار و پنجره است بطول ٪50
سانتیمتر به داکت پنجم دیواریست بطول  8/15متر به درز انقطاع مورد تفکیک که ماورا آن فضای ملک مجاور شماره  1569/406قرار دارد.
حقوق ارتفاقی بشرح قانون تملک آپارتمانهاست و در دفتر  63صفحه  157بنام عبدالحسین راشدینیا سابقه ثبت و سند دارد.
 .2ششــدانگ پالک  1569/8644بخش  3اهواز به نشــانی اهواز گلستان خ تیر بین دی و بهمن مجتمع یوســف  19که برابر نظر کارشناسی ششدانگ یک واحد آپارتمان واقع

در طبقه  1مجتمع  5طبقه  15واحدی با مســاحت  114/92ســه خوابه کمد دیواری و کابینت کف ســرامیک درب ضدســرقت و دارای پارکینگ و انباری میباشد که به مبلغ
 2/500/00/000ریال ارزیابی گردیده است شماال در  5قسمت که قسمتهای دوم و چهارم آن شرقی است اول دیواریست مشترک بطول  3/20متر دوم دیواریست مشترک بطول
 1/80متر ســوم دیواریســت مشترک بطول  ٪15چهارم دیوار و پنجره است بطول  2متر به نورگیر پنجم درب و دیوار و پنجره است بطول  4/45متر شرقا در سیزده قسمت که
قسمت دوم آن شمالی قسمت پنجم و هفتم و هشتم و دهم آن جنوبی است اول دیوار و پنجره است بطول  ٪45به داکت دوم دیوار و پنجره است بطول  ٪45به داکت سوم درب

و دیوار اســت بطول  2متر به راهپله چهارم دیواریســت مشترک بطول  ٪30پنجم دیواریست بطول  1/05متر ششم دیواریست بطول  2متر دهم دیواریست مشترک بطول ٪10
سانتیمتر یازدهم دیواریست مشترک بطول  4/10متر دوازدهم دیوار و پنجره است بطول  ٪40به داکت سیزدهم دیواریست مشترک بطول  5/10متر جنوبا دیوار و پنجره است
بطول  5متر غربا در  5قسمت که قسمت دوم آن شمالی قسمت چهارم آن جنوبی است اول دیواریست بطول  2متر دوم دیوار و پنجره است بطول  ٪50سانتیمتر به داکت سوم

دیوار و پنجره اســت بطول  1/10متر به داکت چهارم دیوار و پنجره اســت بطول  ٪50متر پنجم دیواریست بطول  8/10متر مساحت کل  114/92متر دارای انباری به مساحت
 1/80متر و پارکینگ  3به مساحت  11متر در دفتر  63صفحه  121بنام عبدالحسین راشدینیا سابقه ثبت و سند دارد.

 .3ششــدانگ پالک 1569/8481بخش  3اهواز به نشــانی اهواز گلستان خ مهر بین خ دی و آذر مجتمع یوسف  17یک واحد آپارتمان واقع در طبقه ( 5عقب) مجتمع  5طبقه
 15واحدی با مســاحت  85/1دو خوابه کمد دیواری و کابینت کف ســرامیک درب ضد سرقت دارای انباری و فاقد پارکینگ میباشد که به مبلغ  1/450/000/000ریال ارزیابی
گردیده اســت شــماال در هشت قسمت که قسمت دوم و چهارم و هفتم شرقی اســت اول درب و دیوار است بطول  4/90متر مربع دوم دیوار و پنجره است بطول  ٪35به داکت
قسمت سوم دیوار و پنجره است بطول  ٪40چهارم دیواریست بطول  2/25متر به نورگیر پنجم دیواریست بطول  4متر به نورگیر ششم دیواریست بطول  ٪10هفتم دیواریست

مشترک بطول  1/40متر هشتم دیواریست مشترک بطول  3متر شرقا دیواریست بطول  3/75متر جنوبا در سه قسمت که قسمت دوم آن شرقی اول دیوار و پنجره است بطول
 4/60متر به نورگیر دوم دیوار و پنجره است بطول  2متر به نورگیر سوم دیواریست بطول  5/90متر غربا در سه قسمت که قسمت دوم آن جنوبی است اول دیوار و پنجره است

بطول  2متر به نورگیر دوم دیوار و پنجره اســت بطول  1/90متر به نورگیر ســوم دیواریســت بطول  7/75متر دارای انباری قطعه یک به مساحت  2/83متر مربع مساحت کل
 85/01متر مربع در دفتر  55صفحه  205بنام عبدالحسین راشدینیا سابقه ثبت و سند دارد.

 .4ششــدانگ پالک  1569/7756بخش  3اهواز به نشــانی اهواز گلستان خ مهر بین دی و آذر مجتمع یوســف  14یک واحد آپارتمان واقع در طبقه ( 5عقب) مجتمع  5طبقه
 15واحدی با مســاحت  82/1دو خوابه کمد دیواری و کابینت کف ســرامیک درب ضد سرقت دارای انباری و فاقد پارکینگ میباشد که به مبلغ  1/400/000/000ریال ارزیابی

گردیده اســت شــماال در  5قسمت که قســمت چهارم آن شرقی قسمت دوم آن غربی است اول دیوار و پنجره اســت بطول  3/10متر به نورگیر دوم دیوار و پنجره است بطول
 2/30متر ســوم درب و دیوار اســت بطول  5/41متر به راهپله و آسانســور چهارم دیواریست به طول  ٪25ســانتیمتر به نورگیر پنجم دیوار و پنجره است بطول  3/85سانتیمتر
به نورگیر شــرقاً دیواریســت بطول هفت متر و هشتاد صدم سانتیمتر درز انقطاع مورد تفکیک جنوبا در پنج قسمت که قسمت چهارم آن شرقی قسمت دوم آن غربی است اول
دیواری است بطول  6/96متر دوم دیوار و پنجره است بطول  ٪45به داکت سوم دیوار و پنجره است بطول  ٪90به داکت چهارم دیوار و پنجره است بطول  ٪45به داکت پنجم

دیواریست بطول  4/50متر غربا دیواریست بطول  5/03متر دارای مساحت  82/01متر مربع و انباری شماره  15به مساحت  2/20متر در دفتر  41صفحه  325بنام عبدالحسین
راشدینیا سابقه ثبت و سند دارد.
مزایده از ساعت  9الی  12روز  95/11/11در محل اداره اجرای ثبت اهواز واقع در خ  24متری جنب باغ معین از مبلغ ارزیابی آغاز و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته

خواهد شــد پرداخت نیم عشــر و حق حراج و بدهیهای مربوط به آب برق گاز مربوط به حق انشعاب اشتراک و مصرف و نیز بدهی مالیاتی و عوارض شهرداری اعم از اینکه رقم

آن مشــخص شــده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده اســت و چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیل رسمی غیر مترقبه گردد ،مزایده روز اداری بعد از تعطیل در همان محل و
ساعت انجام میشود و حقوق دولتی و حق مزایده طبق مقررات وصول خواهد شد.
تاریخ انتشار95/10/22 :

 5/4395م/الف

پیش فصل نگران باشــند.افزایش تیمهــا از  32به  ،48یکی از
قولهای انتخاباتی جانی اینفانتینو ،رئیسجدید فیفا بود و او در
کمتر از یک سال توانست به آن عمل کند .بسیاری از این نظر ،او
را با ژائو هاوه النژ ،رئیسسابق فیفا ،مقایسه میکنند که با وعده
افزایش تعداد تیمهای جام جهانی از  16به  24ســال ،توانست
رقیبش را شکست بدهد.
نحوه توسعه و تغییر جام جهانی از ابتدا تاکنون
*( ۱۹۳۰اروگوئه) – با حضور  ۱۳تیم و مجموع  ۱۸بازی
*( ۱۹۳۴ایتالیا) – با حضور  ۱۶تیم و مجموع  ۱۷بازی
*( ۱۹۵۰برزیل) – با حضور  ۱۳تیم و مجموع  ۲۲بازی (۳
تیم پس از صعود به رقابتها ،انصراف دادند).
*( ۱۹۵۴سوئیس) – با حضور  ۱۶تیم و مجموع  ۲۶بازی
*( ۱۹۷۴آلمــان غربی) – با حضــور  ۱۶تیم و مجموع ۳۸
بازی
*( ۱۹۸۲اسپانیا) – با حضور  ۲۴تیم و مجموع  ۵۲بازی
*( ۱۹۸۶مکزیــک) – با حضور  ۲۴تیم و مجموع  ۵۲بازی
(در این جام مرحله حذفی جایگزین مرحله گروهی دوم شد)
*( ۱۹۹۸فرانسه) – با حضور  ۳۲تیم و مجموع  ۶۴بازی
اینفانتینو هم مانند بالتر خودسرانه تصمیم میگیرد
رئیسسازمان لیگ اسپانیا در انتقادی تند از رئیسفدراسیون
جهانی فوتبال ،اقدامات او را با اقدامات رئیسپیشین نهاد حاکم
بر دنیای فوتبال مقایســه کرد .با تصویب قانون  48تیمی شدن
جام جهانی از ســال  ،2026اولین موج مخالفتها شکل گرفته
اســت و خاویر تباس ،رئیسســازمان لیگ اســپانیا جزو اولین
کسانی بوده که اعتراض خود را به تصویب این قانون اعالم کرده
است.
به گزارش نشریه مارکای اسپانیا ،تباس به حدی با  48تیمی
شــدن جام جهانی مخالف است که قصد دارد علیه این طرح به
مراجع قانونی بینالمللی در بروکسل و نیون شکایت کند .تباس
در این خصوص به نشــریه اکیپ فرانســه گفت :اینفانتینو دارد
مانند ســپ بالتر رفتار میکند .او خودسرانه و بدون مشورت با
هیچ کسی درباره طرحهایش تصمیمگیری میکند و من از این
بابت بســیار عصبانیام.تباس افزود :افزایش تعداد تیمهای جام
جهانی بدون پرداخت پول به بازیکنان کار آسانی است .صنعت
فوتبال به لطف باشگاهها و لیگهاست که زنده مانده ،نه فیفا.
مارکا در پایان صحبتهای تباس آورده است :از  211عضو
فیفا که هریک در انتخابات ریاست فیفا حق رأی داشتند135 ،
عضو هرگز شانس حضور در جام جهانی را به دست نیاوردهاند و
به همین دلیل طبیعی بود که آنها به طرح افزایش تعداد تیمهای
جام جهانی برای افزایش شانس حضورشان در این تورنمنت رأی
مثبت دهند.

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اهواز
مهدی بهمئی

رکابزنان ســرعتی ایران بیان کرد :در تهران به علت سردی هوا
نتوانســتیم تمرینات سرعتی را شــروع کنیم اما اکنون به اهواز
آمدهایم و تمرینات ســرعتی را به طور کامل انجام میدهیم تا
رکابزنان به اوج برسند .البته قرار شد اول بهمن نیز به هند برویم.
در این صورت میتوانیم با استفاده از پیست چوبی خیلی ایرادها
را بگیریم زیرا تکنیکها در پیســت چوبی با ســیمانی متفاوت
است .از این رو استفاده از پیست چوبی در گرفتن نتیجه بهتر به
ما کمک میکند .سرمربی تیم ملی از انتخاب سه رکابزن سرعتی
ایران برای حضور در مســابقات قهرمانی آسیا خبر داد و گفت:
محمد دانشــور ،حسنعلی ورپشــتی و علی عسگری نمایندگان
ســرعت ایران در قهرمانی آسیا هستند .دانشور در یک کیلومتر
تایم تریل ،کایرین و تیم اســپرینت رکاب میزند .عســگری در
کایرین ،اسپرینت و تیم اسپرینت شرکت میکند .ورپشتی نیز
نماینده ایران در اسپرینت و تیم اسپرینت خواهد بود.
خواندنی از ورزش ایران

*  15وزنه بردار از بیســت و چهــارم دی وارد اردوی تیم ملی جوانان
میشــوند که چهار نفر از آنها هشــتم بهمن اردو را ترک خواهند کرد.
نخستین مرحله اردوی آماده سازی تیم ملی وزنه برداری جوانان ایران از
 ۲۴دی آغاز میشود ۱۵ .وزنه بردار زیر نظر محمد حسین برخواه سرمربی
تیم ملی جوانان برای حضور در مسابقات جهانی  ۲۰۱۷تمرین میکنند.
* حســن محمدنبی ،مربی و بازیکن اســبق والیبال ایران دار فانی را وداع گفت.
ســرویس ورزشــی روزنامه کیهان این ضایعه را به جامعه بــزرگ ورزش ایران و
خانواده این پیشکسوت والیبال تسلیت میگوید.
* مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان در حکمی بهرام ساوهشمشکی
را به عنوان دبیر فدراسیون اسکی منصوب کرد.
* از ســوی مهرداد پهلوان زاده رئیسفدراســیون شطرنج ،شادی پریدر به عنوان
نایب رئیسبانوان فدراسیون شــطرنج منصوب شد .پیش از این مونا ماهینی این
سمت را برعهده داشت که به دلیل مشکالت شخصی از سمتش استعفا داد.پریدر
سالها سابقه پوشــیدن پیراهن تیم ملی را دارد و اولین استاد بزرگ بانوان ایران
است.

سند کمپانی خودرو ســواری سمند تیپ ایکس
 7بــه شــماره پــاک  825ب  - 75ایران 14
بــه رنگ نقرهای مــدل  1384و شــماره موتور
 12484118241و شماره شاسی 14525311
مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
آگهی فقدان سند مالکیت

آقایان محمدرضا خوشکردار ندیم و لطفعلی فرخزادفر با تســلیم چهار برگ
استشــهاد محلی مصدق به مهر دفترخانه  25همدان مدعی اســت که سند
مالکیت ششــدانگ به صورت بالســویه هرکدام سه دانگ مشاع از ششدانگ
پالک  19/1432واقع در حومه سه ثبت 47381صفحه 142دفتر 329ثبت
47382صفحه 146دفتر 329به علت سهلانگاری مفقود گردیده و نزد کسی
در بیع شرط نیست .لذا به استناد تبصره الحاقی به ماده  120آئیننامه قانون
ثبت بدین وسیله آگهی میشــود تا هرکسی مدعی انجام معامله و یا وجود
ســند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهی طی مدت  10روز
به اداره ثبت اسناد و امالک مراجعه و ضمن ارائه اصل سند مالکیت و یا سند
معامله ،اعتراض خود را کتبا تســلیم نماید در صورت انقضاء مدت واخواهی
و نرســیدن اعتراض و یا در صورت اعتراض چنانچه اصل ســندمالکیت ارائه
نگردد سند مالکیت المثنی به نام متقاضی صادر و تسلیم خواهد شد.

مالف 4625

علی زیوری حبیبی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک
منطقه یک شهرستان همدان

آگهی ابالغ

بدینوســیله به آقای محمد رضائی که فعال مجهولالمکان میباشــد
ابالغ میگردد که آقای محمد قربانی دادخواستی به خواسته مطالبه
وجــه به طرفیت شــما تقدیم که به کالســه  950552ثبت و برای
روز  95/12/1ساعت  9روز یکشــنبه وقت رسیدگی تعیین گردیده،
لذا مراتب جهت تقاضای خواهــان در اجرای مقررات ماده  73قانون
آئین دادرســی مدنی دادگاههای عمومی و انقالب یک نوبت در یکی
از روزنامههــای کثیراالنتشــار محلی همــدان درج میگردد خوانده
میتواند ظرف یک ماه از تاریخ انتشــار آگهی جهت دریافت نســخه
ثانی دادخواست و ضمائم به شعبه  116واقع در میدان بیمه  -کوچه
مشکی -شورای حل اختالف همدان مراجعه و در روز و ساعت مقرره
فوق در جلسه رسیدگی حاضر و هرگونه دفاعی دارد به عمل آورد واال
شورا غیابا رســیدگی و تصمیم مقتضی صادر خواهد نمود و چنانچه
منبعد آگهی الزم شود یک نوبت و مدت آن ده روز خواهد بود.
مالف4626

دبیرخانه  116شورای حل اختالف همدان

حدیث دشت عشق
به یاد بسیجی شهید «ابوالفضل همتیان»

یا خدا! از شلمچه تا خدا

بسیجی شهید «ابوالفضل همتیان» سال
 1338در سمنان متولد شد و تا نزدیک دیپلم
به تحصیل ادامه داد.
با شــروع مبارزات ضد رژیــم طاغوت با
پخش اعالمیه و شرکت در راهپیماییها همراه
مردم سمنان ،در پیروزی انقالب نقش داشت.
در پایگاه بسیج مســجد المهدی عضو شد و
شبها کشــیک میداد .در کمک به پدر ،دو
انگشــت خود را در دستگاه پنبهزنی از دست
داد و به خاطر همین از ســربازی معاف شــد .ابوالفضل در ورزش دوومیدانی و
فوتبال نیز مقامهایی کسب کرد .با شروع جنگ ،برای شرکت در مراسم شهادت
دوستش به تهران رفت .چند ماهی در بیمارستان امیرالمؤمنین از دوست مجروح
دیگرش مراقبت کرد.این دو اتفاق تحولی در او ایجاد کرد .به سمنان برگشت .از
مادر با اصرار برای رفتن به جبهه رضایت گرفت .با خداحافظی از تمام بستگان،
برای گذراندن دوره آموزشی به پادگان  21حمزه رفت .سپس به پادگان امیدیه
اهواز اعزام شد.در منطقه شلمچه ،در عملیات بیتالمقدس بهعنوان آرپیجی زن
و تکتیرانداز شــرکت کرد .در نوزدهم اردیبهشت  1361با انهدام چند تانک و
در نهایت برخورد ترکش به ســرش شهید شد .جنازه مطهرش در گلزار شهدای
امامزاده یحیی علیهالسالم در سمنان به خاک سپرده شد.

هفته شانزدهم لیگ شانزدهم فوتبال

آغاز دور برگشت هیجان در زمین سبز

دور برگشــت رقابتهای لیگ برتر فوتبال از امروز با انجام یک
دیدار آغاز میشود.
لیگ برتر فوتبال که پس از اتمام نیمفصل نخســت به تعطیالت رفته بود،
پس از چندین روز تعطیلی و حرف و حدیث و جنجالهایی که در این ایام رخ
داد ،از عصر امروز وارد دور برگشت میشود تا بار دیگر تنور رقابتهای فوتبال
باشگاهی در ایران داغ شود .لیگ برتر فوتبال ایران در نیمفصل نخست به عقیده
کارشناسان کیفیت بهتری نسبت به فصول قبل داشت و با تغییر و تحولی که
در برخــی تیمها رخ داده به نظر میرســد که در نیمفصــل دوم این رقابتها
هم میتوان شاهد بازیهای جذاب و تماشاگرپسند بود .آغازگر دیدارهای دور
برگشت ،مصاف تیمهای صنعت نفت آبادان و صبای قم است که از ساعت ۱۵
امروز در ورزشگاه تختی آبادان آغاز میشود .آبادانیها با  ۱۶امتیازی که در دور
رفت به دست آوردند اکنون در رده یازدهم جدول ردهبندی قرار دارند اما صبا
با کســب تنها  ۹امتیاز از  ۱۵بازی دور رفت در پله پانزدهم جای گرفته است.
فیروز کریمی در تعطیالت نیمفصل جایگزین دستنشان در نفت آبادان شده و
با توجه به انتقادهایی که پس از انتخابش وجود داشت کار سختی برای راضی
کردن هواداران آبادانی دارد .از طرفی صبای قم نیز پس از پایان نیمفصل اسیر
اتفاقات حاشیهای زیادی شده بود و صمد مرفاوی پس از استعفای دستیارش،
ساکت الهامی قصد داشت از هدایت تیم کنارهگیری کند اما در نهایت تصمیم
گرفت به کارش در صبا ادامه دهد .برنامه کامل دیدارهای هفته شانزدهم لیگ
برتر فوتبال به این شرح است:
چهارشنبه  ۲۲دی
* صنعت نفت آبادان  ..............................صبا (ساعت  ،۱۵ورزشگاه تختی آبادان)
پنجشنبه  ۲۳دی
* پیکان  .....................................گسترش فوالد(ساعت  ،۱۵ورزشگاه شهر قدس)
* استقالل خوزستان  .........تراکتورسازی (ساعت  ،۱۵:۳۰ورزشگاه غدیر اهواز)
* نفت تهران  ...........................استقالل (ساعت  ،۱۵:۳۵ورزشگاه تختی تهران)
جمعه  ۲۴دی
* پدیده  ...............................................سپاهان (ساعت  ،۱۴ورزشگاه ثامن مشهد)
* ماشینسازی  ...........................فوالد (ساعت  ،۱۴ورزشگاه شهید باکری تبریز)
* ذوبآهن  ......................سیاهجامگان (ساعت  ،۱۵ورزشگاه فوالدشهر اصفهان)
* پرسپولیس  ..................................سایپا (ساعت  ،۱۶:۳۵ورزشگاه آزادی تهران)

رونالدو بهترین بازیکن جهان شد،رانیری بهترین مربی

کریســتیانو رونالدو با پیشی گرفتن از لیونل مسی و آنتوان گریزمان عنوان
مرد ســال فیفا در سال  ۲۰۱۶را کســب کرد .جایزه بهترین مربی سال هم در
مراسم فیفا به کلودیو رانیری ،سرمربی لستر سیتی رسید.
مراســم انتخاب بهترینهای فیفا در ســال  ۲۰۱۶دوشــنبه شب با حضور
چهرههای برجســته فوتبال جهان در شــهر زوریخ برگزار شــد و بهترینهای
بخشهای مختلف جوایز ویژه خود را دریافت کردند .کریســتیانو رونالدو ،ستاره
رئال مادرید و تیم ملی پرتغال در این مراسم عنوان مرد سال فیفا را کسب کرد.
این مراســم دوشــنبه با حضور چهرههای مطرح و شناخته شده جهان در شهر
زوریخ سوئیس آغاز شد و آرای کاپیتانها و سرمربیان تیمهای ملی تاثیری ۵۰
درصدی در تعیین برندگان داشت ۵۰ .درصد دیگر را باید به نقش عموم مردم با
رأی دادن از طریق اینترنت و البته خبرنگاران ورزشی برجسته بینالمللی سپرد.
نتایج انتخاب بهترینهای سال  2016فوتبال دنیا به شرح زیر است:
*تیم منتخب سال  :2016نویر ،آلوس ،راموس ،پیکه ،مارسلو ،مودریچ ،کروس،
اینیستا ،مســی ،ســوارس و رونالدو به عنوان  11نفر تیم منتخب سال 2016
انتخاب شدند و هر یک جایزه مخصوصی از هیدهتوشی ناکاتا ،ستاره سابق فوتبال
ژاپن و آسیا دریافت کردند.
*جایزه هواداران سال  :2016نماینده هواداران بروسیا دورتموند و لیورپول این
جایزه را کسب کردند.
*جایزه جوانمردانه ســال  :2016این جایزه به اتلتیکوناسیونال کلمبیا رسید و
خوان کارلوس دالکوئســتا به نمایندگی از این تیم جایــزه بازی جوانمردانه را
دریافت کرد .دلیل اهدای این جایزه ،انصراف تیم کلمبیایی از انجام بازی فینال
جام سود آمریکانا مقابل چاپهکوئنسه و تقدیم جام به تیم قربانی شده در تراژدی
سقوط هواپیما بود.
* جایــزه بهترین ســرمربی مرد ســال  :2016کلودیو رانیری ســرمربی تیم
لسترسیتی به عنوان برترین مربی سال  2016انتخاب شد .او توانست لستر را به
عنوان قهرمانی لیگ برتر برساند.
* جایزه بهترین ســرمربی زن ســال  :2016این جایزه به سیلویا نید سرمربی
پیشین تیم ملی آلمان رسید.
*جایزه پوشکاش سال  :2016زیباترین گل سال که به جایزه پوشکاش معروف
است به یک آسیایی رسید .موهد فایز سوبری این گل را در لیگ مالزی به ثمر
رساند.
*جایزه بازیکن ســال  :2016مهمترین جایزه این مراسم به کریستیانو رونالدو
تعلق گرفت .او که چندی پیش توپ طالی ســال را از نشــریه فرانس فوتبال
دریافت کرده بود این بار مرد ســال فیفا شــد .رونالدو با پیشی گرفتن از مسی
و گریزمان به این مهم دســت یافت .جایزه او را اینفانتینو رئیس فیفا اهدا کرد.

چینیها دستبردار بازیکنان خارجی نیستند

ستاره پیشین تیم ملی فوتبال پرتغال با باشگاه شانگهای چین به توافق نهایی رسید
تا شاگرد ویاش بواش در این تیم شود.ریکاردو کاروالیو ستاره پیشین رئال مادرید
و چلســی با باشگاه شانگهای چین به توافق نهایی رسید تا یکی دیگر از خریدهای
بزرگ این لیگ شود.هدایت شانگهای را آندره ویاش بواش برعهده دارد و این باشگاه
چینی پیش از این هم اوســکار را با  60میلیون یورو جذب کرد.کاروالیو در موناکو
بازی میکرد .قرارداد این بازیکن پرتغالی با موناکو به پایان رسیده بود و به همین
خاطر راهی لیگ چین شد تا پیراهن شانگهای را بر تن کند .این بازیکن  38ساله
توانست تابستان گذشــته جام قهرمانی را در یورو  2016با تیم ملی پرتغال باالی
سر برد .او از سال  2013تا االن در موناکو بازی میکرد که در نهایت از این تیم هم
جدا شد تا لیگ چین را هم تجربه کند.

تخریب مجسمه مسی در آرژانتین

مجسمه ستاره آرژانتینی در کشورش توسط فردی ناشناس تخریب شد.
مجسمه لیونل مسی که تابستان امسال در بوینس آیرس از آن رونمایی شده
بود ،اکنون بدون بدنه ،ســر و بازو مانده است.مسئول ســازمان تبلیغات پایتخت
آرژانتین در اینباره گفت :بخشــی از مجسمه مســی که در تریستان آچاوال واقع
است ،تخریب شده است .اکنون شــهرداری در حال بازسازی آن است.از مجسمه
مهاجم بارسلونا چند روز پس از شکست آرژانتین برابر شیلی در فینال کوپا آمریکا
رونمایی شــد .مجسمه ســتاره آرژانتینی که مدتی بدون آسیب مانده بود ،اکنون
تنها نیمی از آن باقی مانده اســت و تنها پاهای مســی بــه همراه توپی که حمل
میکند دیده میشــود.در خیابان گلوریا مجســمه برخی از ورزشــکاران مشهور
آرژانتینی همچون گابریل ساباستینی ،گیرمو ویالس (تنیسور) ،امانوئل خینوبیلی
(بسکتبالیســت) ،خوان مانوئل فانخیو (راننده فرمول یک) و لوسیانا آیمار (بازیکن
هاکی) وجود دارند.

