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مسابقات لیگ قهرمانان آسیا تحت تاثیر خودخواهی 
عربستان و امارات قرار گرفته است و مشخص نیست این 
رقابت ها تحت فشار این دو کشور برگزار می شود یا خیر.

ســفر نمایندگان کنفدراســیون فوتبال آسیا به سه کشور 
امارات، عربســتان و قطر برای حل مشــکل ورزشــی بین این 
کشورها به جای آنکه شرایط را آرام کند، بر ابهامات و جنجال ها 
افزوده اســت. قطری ها تاکید دارند که تیم های عربســتانی و 
اماراتی برای لیگ قهرمانان آســیا باید به این کشور بروند ولی 
این دو کشــور روی موضع خود بــرای برگزاری بازی در زمین 
بی طرف اصرار می کنند و این باعث شده تا کنفدراسیون فوتبال 

آسیا با یک چالش بزرگ مواجه شود.
به  گزارش الکاس، لیگ قهرمانان آســیا معتبرترین رقابت 
باشــگاهی در قاره آسیا اســت. اختالفات بین سه کشور عربی 
که در راس آن عربســتان قرار دارد باعث شد تا لیگ قهرمانان 
آسیا دستخوش تغییرات زیادی شــود و حتی احتمال لغو آن 

هم مطرح شود.
همه چیز از درخواســت عربستان برای بازی کردن با ایران 
در زمین بی طرف آغاز شــد و کنفدراسیون فوتبال آسیا هم به 

راحتی مطیع سعودی ها شد و با این درخواست موافقت کرد.
اختالف سیاســی عربســتان و امارات با قطر نیز باعث شد 
تا ســعودی ها و البته اماراتی ها این بار درخواست بازی کردن با 
قطــر در زمین بی طرف را هم بدهند با این تفاوت که قطری ها 
مانند ایران حاضر نیستند که تن به چنین خواسته ای بدهند و 
اصرار دارند که تنها در خانه خود از تیم های عربستانی و اماراتی 

پذیرایی خواهند کرد.
با وجود اینکه کنفدراسیون فوتبال آسیا با فرستادن هیئتی 
بلند پایه به قطر و عربســتان تالش دارد تا بین این دو کشــور 
آشــتی برقرار کند و با این توجیه که فوتبال جدای از سیاست 
اســت آنها را به بازی کــردن در خانه همدیگــر ملزم کند اما 

اماراتی ها و سعودی ها راه دیگری را در پیش گرفته اند.
خودخواهی امارات و عربستان

محمــد الرمیثی، رئیس  هیئت ورزش امــارات در این باره 
گفت : هیچ کســی نمی تواند ما را به بازی کردن در کشــوری 
که آن را دوســت نداریــم وادار کند. با وجود اینکه ما به رقابت 
در لیگ قهرمانان آســیا سخت نیاز داریم اما در قطر به میدان 

نمی رویم و کســی هم نمی تواند ما را مجبــور به چنین کاری 
کند. حتی اگر قرار باشــد که از این رقابت کنار گذاشته شویم 
و یا در قاره دیگری رقابت کنیم بازهم به چنین خواسته ای تن 
در نمی دهیــم یا بازی در زمین بی طــرف و یا خداحافظ لیگ 

قهرمانان آسیا.
عادل عزت، رئیس  فدراســیون فوتبال عربستان هم چنین 
خواســته ای دارد. او گفت: به هیئت کنفدراسیون فوتبال آسیا 
اعالم کردیم که ســالمت بازیکنان خود را به خطر نمی اندازیم 
و اصال در قطر بازی نخواهیم کرد. قرار اســت که کنفدراسیون 
فوتبال آســیا در فوریه جواب بدهد. اگر ما را به مجبور به بازی 

کردن در قطر کنند ما انصراف خواهیم داد.
 انصراف ۶ تیم اماراتی و عربســتانی باعث خواهد شــد تا 
لیگ قهرمانان هم لغو شــود.این درخواست های عجیب امارات 
و عربســتان، در حالی اســت که فدراســیون فوتبال قطر هم 
تاکید کرد که به هیچ وجه حاضر نیســت در زمین بی طرف به 
مصاف عربستان و امارات برود و به این ترتیب احتمال لغو لیگ 

قهرمانان آسیا بسیار زیاد است.

کنفدراسیون فوتبال آسیا قرار است تا ماه آینده رای نهایی 
را در این ارتباط صادر کند ولی ناگفته پیداست که از سوی دو 

کشور امارات و عربستان تحت فشار قرار دارد.
شاید AFC اگر همان دو سال پیش مقابل خود خواهی های 
عربســتان و پافشاری این کشــور برای بازی با تیم های ایرانی 
در زمین بی طرف ایســتاده بود، االن در این وضعیت و فشــار 
قرار نمی گرفت. مسئوالن فدراسیون فوتبال ایران در آن مقطع 
زمانی در نامه نگاری های خود با AFC تاکید داشــتند تن دادن 
به خواسته عربســتانی ها در آسیا به یک بدعت تبدیل می شود 
و در سال های آینده دامن سایر کشورها و در نهایت دامن خود 

AFC را می گیرد.
صدای فدراسیون فوتبال ایران در آن زمان به جایی نرسید 
و هیچ کشــوری هم حاضر به حمایت از دادخواهی ایران نشد 
اما گذشت دو سال ثابت کرد که عربستانی ها برای رسیدن به 
خواسته خود دســت به هر کاری می زنند. عربستان در کنار 
امــارات حاال خیلی راحت از کنار کشــیدن از لیگ قهرمانان 
آسیا دم می زند و با این حربه کنفدراسیون و کل قاره آسیا را 

تحت فشار می گذارد.
حاال AFC بین ســه کشــوری در مخمصه افتاده است که 
تاثیرگذاری زیادی در حوزه مالی و اسپانسرینگ لیگ قهرمانان 
دارند و در منطقه غرب آسیا از این لحاظ حرف اول را می زنند. 
جنگ عربســتان و امارات با قطر وارد فاز جدیدی شده است و 
باید دید کنفدراسیون آسیا اینبار هم منافع فوتبالی و ورزشی را 
فدای خودخواهی های سیاسی می کند و یا جلوی خواسته های 

عربستان و امارات می ایستد.
داورزنی: تالش می کنیم حق میزبانی ایران محقق شود

محمدرضا داورزنی معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای 
وزارت ورزش و جوانان دیروز در مورد پافشــاری  قطری ها برای 
میزبانی مســابقات فوتبال که با کشور عربستان برگزار خواهند 
کرد گفت: فدراســیون فوتبــال تالش می کند حــق میزبانی 
ایران برابر تیم های عربســتانی محقق شود.این موضوع توسط 
فدراسیون فوتبال ایران دنبال می شود. سیاست ایران نیز دفاع 
از حق مسلم ایران است چون کشور ما امنیت الزم را دارد و حق 
خودمان است تا در فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا از آن دفاع 
کنیم. متاســفانه کشورهایی مثل عربستان با صرف هزینه های 
باال می توانند آراء را تغییر دهند ولی فدراســیون فوتبال ایران 
با همکاری سایر کشــورهایی که با ما هم عقیده هستند )مثل 
قطر( تالش می کند تا حق میزبانی ایران در مســابقات فوتبال 

محقق شود.
آذری: قدرت قطر از عربستان و امارات بیشتر است

ســعید آذری مدیرعامل باشــگاه ذوب آهــن اصفهان هم 
بــا بیان اینکه قدرت قطر از دو کشــور عربســتان و امارات در 
کنفدراســیون فوتبال آُسیا بیشتر است ، گفت: همان زمان که 
اعالم شد تیم های عربســتانی برای بازی به ایران می آیند من 
اعالم کردم با توجه به شــرایط دیپلماسی حاکم بر سه کشور 
اصال نباید درخواســت کنیم که تیم های عربستانی به کشور ما 
بیایند ضمن اینکه باید قبول کنیم قدرت قطر از عربســتان و 
امارات بیشــتر است و عربســتان و امارات در AFC حریف قطر 
نمی شوند. لیگ قهرمانان آســیا نیز به تعویق نخواهد افتاد. در 
عرصه بین المللی تعریف مسابقات به این سادگی نیست و فقط 
حوادث غیرمترقبه وجنگ ممکن اســت باعث تعویق برخی از 

رقابت های بین المللی شود.

حدیث دشت عشق

به مناسبت شهادت جانباز نخاعی حاج »محمد قبادی«
بگریید بگریید که آن خنده گشا رفت!

جانباز شهید محمد قبادی در سال 1341 
در تهــران به دنیا آمد. او در 20 ســالگی برای 
دفاع از دین و میهن به جبهه های دفاع مقدس 
عازم شــد و در فروردین ماه ســال 13۶2 در 
حالی که عضو واحد تخریب یکی از گردان های 
تیپ سیدالشهدا علیه الســالم بود، در شامگاه 
عملیات والفجر یک، در شــمال فکه به درجه 
جانبازی نایل شد. شهید قبادی لیسانس حقوق 

را از دانشــگاه تهران اخذ کرد و مدتی هم به تحصیــالت حوزوی پرداخت. از 
ویژگی های بارز او خوشــرویی و مردمداری اش بود که با اکثر جانبازان ارتباط 
صمیمی داشت و به کارها و مشکالتشان رسیدگی می کرد. او همچنین با وجود 
جســم رنجور خویش، فریادگر دردها و آالم همرزمان جانباز و ایثارگرش بود و 
به این منظور کارهای رســانه ای مختلفــی را از جمله همکاری جدی با پایگاه 
خبری فاش نیوز و راه اندازی و اداره گروه های متعدد برای جانبازان و ایثارگران 
عهده دار بود.  با اینکه بیش از 30 ســال از زمان جانبازی و مجروحیت شــهید 
قبادی می گذشت، از افراد فعال در انجمن جانبازان نخاعی و رابط این انجمن با 
جانبازان شهرستانی بود و حتی در بستر بیماری و تا روزهای آخر عمر پربرکتش 
مشغول کار بود و مسایل و مشکالت آنان را به انجمن و مسئوالن ذی ربط انتقال 
می داد. او که همیشــه مشغول کار و تالش بود، شــکیبا بودن و مقاومتش در 
برابر مشکالت را مدیون تجربه هایی می دانست که در دوران جبهه و آسایشگاه 
کســب کرده بود و می گفت: »از آدم های جبهــه و جنگ صبر و حوصله را یاد 
گرفتم و برنامه ریزی درســت و درمان در زندگی را. یاد گرفتم متکی به تقوا و 
اصول باشــم. از نظر من وقتی هدف در زندگی بر مبنای تعالی و رشــد باشد، 
هیچ مشکلی نیست که نشــود از آن عبور کرد و موانع را می توان کنار زد. این 
گذر از رنج ها و مشکالت است که خستگی را از آدم می زداید.« آخرین جمالت 
او در یک مصاحبه خبری این بود: »آرزو دارم همه آدم ها موفق باشــند. اوضاع 
معیشتی و درمانی جانبازان و معلولین کشورمان بهتر از قبل شود. تمام فرزندان 
سرزمینم به تمام آرزوهای دست نیافتنی شــان برسند.« او می گفت: »بهترین 
لحظه زندگی ام وقتی بود که پسرم وارد زندگی مان شد. و من زنده ام پس زندگی 
می کنم و لذت می برم از دنیایی به این زیبایی«. شــهید حاج »محمد قبادی« 
که از اواخر سال 94 دچار بیماری سرطان شده بود، پس از سال ها تحمل درد 
و رنج ناشــی از مجروحیت، قطع نخاعی و بیماری صعب العالجش، روز جمعه 
22 دی ماه 9۶ به یاران شــهیدش پیوست. پیکر پاک جانباز شهید حاج محمد 
قبادی صبح یکشــنبه از مقابل منزل آن شهید در بولوار آیت اهلل کاشانی، بولوار 
ابوذر، خیابان مقداد، خیابان شهید آتوت، روبه روی حسینیه شهید آتوت تشییع 
می شود و در بهشت زهرا)س( و در جوار یاران شهیدش آرام می گیرد. همچنین 
مراســم سوم آن شهید روز سه شــنبه همین هفته ساعت 1۵ تا 1۷ در مسجد 
امام سجاد )علیه الســالم(، باالتر از فلکه صادقیه، ابتدای بزرگراه شهید   اشرفی 

اصفهانی، جنب پارک صبا)گلستان هشتم( برگزار می شود.
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رقابت های اسبدوانی کورس گنبد در شرایطی برگزار می شود که کار از دست مسئوالن فدراسیون خارج شده و 
به خاطر فساد مالی که در آن وجود دارد کار به قمار و اسلحه و چاقوکشی رسید!

درگیری خونبار در کورس ســوارکاری گنبد باعث مجروح و زخمی شــدن شش نفر شد. اتفاقاتی که هیچ شخص و نهادی 
مســئولیت آن را بر عهده نگرفته است. روز پنج شــنبه 21 دی ماه کورس گنبد با حواشی زیادی همراه بود. با وجودی که بارها 
فدراسیون سوارکاری و هیئت سوارکاری گنبد به مسئوالن این مسابقه ها اعالم کرده بودند که این مسابقه ها غیرقانونی است و نباید 
برگزار شود، اما کورس گنبد باز هم به صورت بومی و محلی هر هفته برگزار می شود.مسئوالن این مسابقه ها مجموعه سوارکاری 
گنبد را از شرکت توسعه و تجهیز استان گلستان اجاره کرده اند و مسابقه های کورس را خودشان برگزار می کنند. این مسابقه ها که 
قبال به صورت ملی و با حضور سوارکارانی از تمام کشور برگزار می شد اکنون به کورس بومی و محلی تغییر ماهیت داده است و در 
نتیجه شاهد اتفاقات ناگوار در این کورس هستیم. در هفته ای که گذشت چند فردی که بر روی مسابقات شرط بندی می کردند با 
هم درگیر شدند. آن ها ادعای مالکیت در این مسابقه ها را داشتند و وقتی به نتیجه نرسیدند با سالح سرد و گرم )تفنگ شکاری، 
چماق، چاقو( با هم درگیر شده اند که در نتیجه آن دو شرط بند از هر دو سمت و مجموعا چهار نفر و همچنین دو نفر از نیروهای 
انتظامی در نتیجه این درگیری ها راهی بیمارستان شده اند. علیفر، رئیس نیروی انتظامی استان گلستان حال عمومی این افراد را 
مساعد عنوان کرده است. مسعود خلیلی رئیس فدراسیون سوارکاری در گفت وگوی اختصاصی با کیهان و تاکید بر اینکه مسابقات 
کورس اســبدوانی پاییزه گنبد اصال وجهه قانونی ندارد، گفت: وقتی ما اختیاری نداریم و هیئت اســتان گلستان این مسابقات را 
برگزار نمی کند دیگر مسئولیتی نداریم که بخواهیم در این مورد صحبت کنیم. ما بارها به بازرسی کل کشور، هیئت تخلفات اداری 
وزارت ورزش و مســئولین ذیربط نامه زده ایم که این مســابقات قانونی نیست و این مسابقات نه تنها خود استان را دچار مشکل 
می کند بلکه اسب دوانی را هم با مشکالت فراوانی روبرو کرده است. در مسابقاتی که در آن دوپینگ، دعوا، شرط بندی و تخلفات 
دیگر می شــود مطمئن باشید وضع از این هم بدتر می شــود. وی در توضیح بیشتر این موضوع گفت: اسب مسابقه ارزش زیادی 
دارد و بعضاً قیمت آن 400 میلیون تومان است اما در این رقابت ها یک اسب 20 میلیونی را شرکت می دهند با یک داروی مخدر 
۵ هزار تومانی آن را برای حضور در کورس رقابت آماده می کنند و به نوعی اســب را دوپینگ می کنند. جالب اینکه همین اســب 
با اختالف ۵0 متر نسبت به سایر اسب ها اول می شود. این موضوع باعث شده سرمایه اسب دوانی در کشور و انگیزه برای پرورش 
و نگهداری آن از بین برود. رئیس فدراسیون سوارکاری در پایان صحبت های خود با بیان اینکه واقعاً نمی دانیم به کجا  و به چه 
کسی شکایت کنیم تا جلوی برگزاری این رقابت ها با حضور اسب های دوپینگی و قمار وحشتناک خیلی زودتر گرفته شود، گفت: 
فکر می کنم حکایت ما با سوارکاری گنبدکاووس به 300 برگ برسد فقط امیدواریم زودتر به این موضوع پایان داده شود و جلوی 

برگزاری مسابقاتی که نه از طرف ما تأیید می شود و نه وجهه قانونی دارد، گرفته و قانون حاکم شود.

درگیری خونبار درکورس سوارکاری گنبد و اسب های دوپینگی برای قمار
خلیلی: وضع از این هم بدتر می شود!

در پایان هفته سوم نخستین دوره رقابت های گرنداسلم تکواندو، دو نماینده ایران به روی شیاپچانگ رفتند 
که یک مدال برنز حاصل کار آن ها بود.

مسابقات هفته سوم نخستین دوره رقابت های گرنداسلم تکواندو از صبح دیروز به میزبانی ووشی چین آغاز شد و تیم ملی 
ایران نیز با دو نماینده در این مسابقات حضور یافت که در پایان یک مدال برنز حاصل کار ملی پوشان ایران شد.

در رقابت هــای رده بنــدی ناهید کیانی با حســاب 9 - 14 نتیجه را به »یونتائو ونرن« چینی واگــذار کرد تا چهارمین 
تکواندوکار ایران باشــد که از کســب مدال در رقابت های گرنداسلم باز مانده است. اما سجاد مردانی تکواندوکار سنگین وزن 
ایران با حســاب 9 بر 4 »ودران گولس« از کشــور کرواسی را شکست داد و با به دست آوردن مدال برنز، نخستین مدال تیم 
ایران را کسب کرد. سجاد مردانی تکواندوکار سنگین وزن)۸0+( تیم ملی ایران ابتدا با حساب 12 - 11 »سئونگ هوآن لی«  
از کره جنوبی را شکســت داد و ســپس با نتیجه 11 - 9 »رادیک عیسی یف« آذربایجانی را در گام دوم از پیش رو برداشت و 
به مرحله نیمه نهایی رســید. او در این مرحله نماینده کشــور روسیه را پیش رو داشت که در راند طالیی نتیجه را به »رمان 
کوزنتسو« واگذار کرد و به بازی رده بندی رسید. اما ناهید کیانی بانوی تکواندوکار ایران پس از دو پیروزی متوالی 19 - ۷ بر 
»تیانا بوگدانوویچ« از صربستان و ۶ - 3 بر »جائه یون سیم« کره ای، به مرحله نیمه نهایی مسابقات گرنداسلم راه یافت اما در 
این مرحله در راند طالیی، با حســاب ۶ - 9 نتیجه را به »وانجا استانکویچ« از صربستان واگذار کرد و راهی مرحله رده بندی 
شد اما در نهایت به مدال برنز نرسید و پنجم شد. تاکنون پنج نماینده از هفت سهمیه ایران در رقابت های گرنداسلم به روی 
شیاپچانگ رفته اند که تنها یک مدال برنز و چهار حذفی در کارنامه تیم ملی ایران ثبت شده است. میرهاشم حسینی، ابوالفظل 
یعقوبی، ناهید کیانی و زهرا پوراســماعیل چهار تکواندوکار حذف شده ایران هستند. سجاد مردانی تنها مدال)برنز( تیم ملی 
ایران را کسب کرده است. دو نماینده باقی مانده ایران فرزان عاشورزاده و ابراهیم صفری در وزن ۵۸- کیلوگرم بخش مردان 
هستند که  30 دی ماه در مصاف با حریفان خود به روی شیاپ چانگ می روند. مسابقات تیمی گرنداسلم نیز در تاریخ هفت 

بهمن ماه برگزار می شود که تیم ایران نیز با هدایت »سید نعمت خلیفه« در این رقابت ها حاضر می شود.

مدال برنز مردانی در مسابقات گرند اسلم تکواندو چین
در مجمع انتخاباتی فدراسیون بسکتبال رامین طباطبایی به عنوان رئیس چهار سال آینده این رشته انتخاب شد.

مجمع انتخاباتی فدراسیون بسکتبال با 10 نامزد و ریاست محمدرضا داورزنی صبح دیروز برگزار شد و رامین طباطبایی 
مدیرکل دفتر اســتعدادیابی و توســعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش با 23 رای توانست به عنوان رئیس چهار سال 
آینده بســکتبال ایران انتخاب شــود.در این مجمع رامین طباطبایی 23 رای، رضا مهندسی ۸ رای، حسن طباطبایی ۶ رای، 
حسن میرزاآقابیک 1 رای و جواد داوری 3 رای داشتند. پیش از شروع مجمع بهروز منتقمی، غالمعلی محمد علیپور، مازیار 
ناظمی، رضا درویش و مهرداد هاشمی نامزدهای انصراف داده بودند که در مجمع شرکت نکرده اند. همچنین در جریان مجمع 
انتخاباتی، داریوش سلیمی به نفع رضا مهندسی انصراف داد و کرم اهلل علی مرادی هم از حضور در انتخابات کنار کشید. پیش 
از این محمود مشحون 14 سال ریاست فدراسیون را بر عهده داشت و به دلیل بازنشسته بودن استعفا داد.رامین طباطبایی 
بعد از انتخابش به عنوان رئیس  فدراســیون بســکتبال با بیان اینکه در حال حاضر به آرامش و آشتی ملی نیاز داریم،گفت: 
ظرفیت های بســکتبال بسیار زیاد است و انشاءاهلل با اتحاد و همدلی، ِکشتی بسکتبال را هدایت کنیم. طباطبایی درخصوص 
برنامه های خود در فدراســیون بسکتبال عنوان کرد: وفاق و همدلی، بازگرداندن دور افتاده ها به بسکتبال برگزاری لیگ پویا، 
توجه ویژه به آموزش و جذب مربی خارجی برای بانوان از مهم ترین برنامه های ما در بسکتبال است. نیاز داریم تا حامیان مالی 
ورود گســترده ای به بســکتبال داشته باشند. برند بسکتبال اگر جذاب باشد می تواند جذب اسپانسر را به همراه داشته باشد. 
درصدد ایجاد سامانه هواداری هستم و باید در بخش استفاده از حامیان مالی فضا را مساعد کنیم تا تعداد اسپانسرهای مالی 
زیاد شــود. وی در پاســخ به این سؤال که در فدراسیون جدید چند درصد تغییر و تحول خواهید داشت، گفت: بررسی هایی 
انجام دادیم که از بهترین ها در بسکتبال استفاده کنیم. باید ارزشیابی صورت بگیرد و پس از بررسی مجدد در این خصوص 
تصمیم می گیریم.وی درخصوص برنامه ریزی برای رقابت های پیش رو نیز عنوان کرد: در بخش مدال آوری ما وارد جام جهانی 
فیبا شده ایم که باید سعی کنیم در این مسابقات بین کشورهای آسیایی به رتبه نخست دست پیدا کنیم تا سهمیه المپیک 

را از آن خود نماییم. در بخش بانوان همانطور که عنوان کردم مربی خارجی جذب می کنیم.

طباطبایی رئیس جدید فدراسیون بسکتبال 

در ادامــه ســریال 
نصب هــای  و  عــزل 
متعــدد در بخش هــای 
کشور،  جودوی  مختلف 
رئیس فدراســیون جودو 
تغییر  به  دست  دیگر  بار 
و  رئیس کمیتــه آموزش 
مربیان این فدراسیون زد.

در ادامــه رونــد عزل و 
انتصاب های پی در پی محمد 
رئیس فدراسیون  درخشــان 
جودو در بخش های مختلف 
با حکم رئیس فدراســیون   ،
جودو، حجــت اهلل مرادی به 

عنوان رئیس کمیته آموزش و مربیان این فدراسیون منصوب شد.
این انتصاب در حالی صورت گرفت که اردشــیر موحد دانش رئیس پیشــین این کمیته اوایل مهرماه با حکم درخشــان 

رئیس کمیته آموزش و مربیان شده بود.پیش از او نیز مدنی ریاست کمیته مربیان را بر عهده داشت!
با توجه به مسئولیت سنگین و پراهمیت این کمیته و لزوم بکارگیری افراد متخصص پس از ارزیابی های کافی و تخصصی، 
مشخص نیست چگونه و با چه سیاستی شاهد تغییرات مکرر در این کمیته و سایر بخش های فنی و تخصصی جودو با احکام 

متعدد رئیس فدراسیون جودو هستیم؟
آیا ادامه این روند و اصرار بر عزل و انتصاب های متعدد بدون کار کارشناســی دقیق نمی تواند وضعیت نامناسب جودوی 

ایران را بیش از پیش بدتر کند؟
این در حالی اســت که پیش از این ۷0 عزل و نصب از ســوی رئیس فدراسیون جودو طی 1۵ ماه صورت گرفته بود که 

متاسفانه این روند متوقف نشده بلکه با شدت بیشتری ادامه یافته است.
جالب اینکه در تمامی این عزل و نصب ها هیچ توضیح مشــخصی درباره علل این تغییرات از سوی مسئوالن فدراسیون 

جودو اعالم نشده است.

ادامه سریال عزل و نصب در فدراسیون جودو

AFC قافیه را باخته است

تنش بین ۳ کشور عربی باال گرفت
احتمال لغو لیگ قهرمانان آسیا!؟ یک باشگاه چینی خواهان جدی انصاری فرد

یک باشگاه چینی در طی روزهای گذشته مصرانه در تالش بوده است تا 
رضایت باشگاه  المپیاکوس را برای جذب قرضی و یا دائمی کریم انصاری فرد 
را به دست بیاورد. با این حال هنوز با موافقت این بازیکن روبرو نشده است. 
باشگاه المپیاکوس و سرمربی جدید این تیم یعنی گارسیا تمایلی به فروش 
ستاره ایرانی خود در فصل نقل  و انتقاالت زمستانی را ندارد و خود کریم هم 
به باشــگاه اعالم کرده که می خواهد تا جام جهانی 201۸ روسیه حداقل در 
آتن بماند.باید ببینیم که مذاکرات تیم چینی که نامی از آن فاش نشــده با 
باشــگاه المپیاکوس در روزهای آتی فصل نقل  و انتقاالت زمستانی به کدام 

سمت وسو پیش خواهد رفت.
باشگاه شارلوا: رضایی را با ۱۰ میلیون یورو هم نمی فروشیم

مهدی بیات، مدیر ایرانی شــارلوا ضمن تمجیــد از توانمندی های کاوه 
رضایی عنوان کرد باشــگاهش به هیچ قیمتی حاضر به فروش این بازیکن 
نیســت. کاوه رضایی در این فصل با درخشش خود در شارلوا باعث شد که 

این تیم نتایج خوبی را در لیگ بلژیک به دست بیاورد. 
مهدی بیات، مدیر ایرانی باشــگاه شــارلوا درباره بازیکــن ایرانی خود 
گفت : مــا از حضور کاوه رضایی کامال رضایت داریــم و باید اعالم کنم که 
به هیچ قیمت حاضر به فروش او نیســتیم، حتی 10 میلیون یورو. رضایی 
عنصر بســیار مهمی در تیم ما محسوب می شود و ما دوست داریم بازیکنان 
بزرگمان را نگه داریم تا به اهدافمان برســیم تا ببینیم تابســتان آینده چه 
اتفاقــی می افتد. در ژانویه به هیچ عنوان بازیکنی را نخواهیم فروخت. او در 
ادامه  گفت : ما امسال باید حتما جام بگیریم به همین خاطر این قهرمانی در 
 جام حذفی بلژیک هدف نخست ما است. در لیگ هم باید نتایج خوبی کسب 

کنیم.
حل مشکل نوراللهی برای بازی در پرسپولیس

احمد نوراللهی که با وجود پایان خدمت ســربازی اش، با مشکالتی در 
این زمینه مواجه بود و نمی توانســت پرسپولیس را همراهی کند، با تالش 

مسئوالن باشگاه پرسپولیس مشکلش حل شد. 
طی چند هفته گذشــته پیگیری وضعیت خدمت سربازی نوراللهی از 
سوی مدیران  پرسپولیس با جدیت بیشتری دنبال شد و با تالش هایی که در 
این زمینه صورت گرفت، مشکل صدور کارت پایان خدمت سربازی نوراللهی 
حل شده است و وی به زودی مجوزهای الزم را دریافت خواهد کرد. به این 
ترتیب نوراللهی می تواند به زودی در ترکیب سرخپوشان به میدان برود. یک 
منبع آگاه در تیم پرسپولیس که نمی خواست نامش فاش شود، این خبر را 
تأیید کرد و گفت: مشکل نوراللهی برطرف شده است و به احتمال 99 درصد 

او را از بازی های بعدی در اختیار خواهیم داشت.
پایان کار شهباززاده در استقالل

جدایی مهاجم شــماره 10 اســتقالل از این تیم قطعی شــد. ســجاد 
شهباززاده بعد از بازی با سپاهان در هفته پانزدهم لیگ برتر هرگز نامش در 
لیست 1۸ نفره استقالل قرار نگرفت و به جز یک هفته ای که مصدوم بود، 
در سایر بازی ها می توانست برای آبی ها به میدان برود.شهباززاده دیروز در 
شرایطی که بازیکنان ذخیره استقالل به مصاف تیم جوانان این باشگاه رفته 
اســت در بازی حضور نداشت تا مشخص شود جدایی اش از این تیم قطعی 
است. شهباززاده از شــروع فصل تا به امروز با مشکالت عجیبی روبرو شده 
اســت و مصدومیت های پی در پی باعث شده این بازیکن با کیفیت شرایط 
خوبی در اســتقالل نداشته باشد. البته شهباززاده هم اکنون از باشگاه هایی 
مثل تراکتورســازی و ذوب آهن پیشنهادهای جذابی دریافت کرده است و 
ایــن بازیکن می تواند با حضور در این تیم ها دوباره اوج بگیرد و به مهاجم 

آماده سال های گذشته تبدیل بشود.
نوری به پارس جنوبی پیوست

هافبک ســابق پرسپولیس و امسال تراکتورســازی با عقد قراردادی به 
تیم پارس جنوبی پیوســت.محمد نوری که قصد جدایی از تراکتورســازی 
تبریز را داشــت با فســخ قرارداد با این تیم دیروز با پارس جنوبی به توافق 
رســید و تا پایان فصل در این تیم توپ خواهد زد. نوری که قصد داشت با 
تراکتورسازی فسخ کند، توانست از طریق کمیته تعیین وضعیت برگه فسخ 
قراردادش با تراکتورسازی را گرفته و راهی پارس جنوبی شود. با این وصف 
بایــد گفت نوری با حکم کمیته تعیین وضعیــت به عضویت پارس جنوبی 
 درآمــد و به نوعی می توان گفت که این حکم حضور او را در جم دو قبضه 

کرد.
مسی سالیانه بیش از ۱۰۰ میلیون یورو دستمزد می گیرد!

مهاجم بارسلونا پس از تمدید قراردادش سالیانه نزدیک به 12۵ میلیون 
یورو از باشــگاه دریافت می کند. 2۵ نوامبر گذشته لیونل مسی قراردادش را 

به طور رسمی با بارسلونا تا سال 2021 تمدید کرد. 
بر اســاس اسناد فوتبال لیکس که مدیا پارت فرانسه منتشر کرده است 
ارزش قرارداد مسی به 104 میلیون یورو افزایش پیدا کرده است. این برای 
اولین بار در تاریخ اســت که یک بازیکن چنین دستمزد گزافی را می گیرد.
اسناد فوتبال لیکس فاش کردند که مهاجم بارسلونا هر سال ۷1 میلیون یورو 
)به همراه 1۵ درصد حق تصویر( دریافت می کند. همچنین به خاطر تمدید 
قراردادش ۵/۶3 میلیون یورو کســب خواهد کــرد و اگر تا پایان قراردادش 
باشــگاه کاتاالنی را ترک نکند پاداش دریافت و رقمش به ۷0 میلیون یورو 
افزایش پیدا خواهد کرد. اگر این پاداش ها بین چهار سال تقسیم شوند مسی 
۷1 میلیون دســتمزد خواهد گرفت و عالوه بر این ســالیانه ۸/1۵ میلیون 
پاداش بــه خاطر تمدید قراردادش و ۵/1۷ میلیــون یورو به علت وفاداری 
دریافت خواهد کرد. با در نظر گرفتن این پاداش ها، دریافتی ستاره آرژانتینی 

از باشگاه به 104 میلیون یورو می رسد.
 بــا این حال باید به این رقم افزود چون در قرارداد جدید مســی مانند 
گذشــته پاداش های زیادی وجود دارد. بــه عنوان مثال اگر او در ۶0 درصد 
بازی های بارسا حضور داشته باشد سالیانه 9/1 میلیون یورو دریافت می کند. 
همچنین اگر آبی اناری ها بتوانند فاتح لیگ قهرمانان شوند 12 میلیون یورو 
به دســت خواهد آورد. با احتساب این پاداش ها و دستمزد ها مسی در یک 

سال می تواند بیش از 122 میلیون یورو به دست آورد.

* تیم منتخب کشــتی فرنگی در جام ایوان پادوبنی روســیه شرکت می کند.
رقابت های بین المللی کشــتی فرنگی جام ایوان پادوبنی روزهای 29 دی تا اول 
بهمن ماه در شــهر کراسنودار روسیه برگزار می شود.اسامی اعضای تیم منتخب 

کشتی فرنگی کشورمان که در این رقابت ها حضور می یابد، به شرح زیر است:
* ۶3 کیلوگرم: ســامان عبدولی * ۸2 کیلوگرم: مجید خلیلی * ۸۷ کیلوگرم: 

حسین نوری * مربی: بهرام حسین زاده * مدیر فنی تیم های ملی: احد پازاج.
* حمیده عباســعلی ملی پوش وزن 68 + کیلوگرم کاراته بانوان درباره 
عدم حضورش در ســومین مرحله از اردوی کاراته بانوان، گفت: بخاطر 
حساســیت پوســتی که برایم پیش آمده نمی توانستم در اردو حاضر 
باشم، چرا که ممکن بود حساسیتم حادتر شود به همین دلیل با اجازه 
کادر فنی به دور از شــرایط اردو، تمریناتم را پیگیری می کنم تا خودم 
را به چهارمین مرحله از اردو برســانم. در حال  حاضر وضعیت پوستم 
بهتر شده و در حال بهبود اســت. کاراته وان پاریس نخستین مرحله 
از رقابت های کاراته وان در سال 2018 است و ملی پوشان خود را برای 

حضور در این مسابقه آماده می کنند.

خواندنی از ورزش ایران

یکشنبه 24 دی1396
هفته 19 اللیگا

* رئال سوسیداد ............................................. بارسلونا )ساعت 23:1۵ - شبکه سه(
والیبال لیگ برتر

* بانک سرمایه تهران .................. شهرداری ارومیه )ساعت 1۵ – شبکه ورزش(
 فوتبال لیگ برتر انگلیس

* بورنموث ....................................................... آرسنال )ساعت 1۷ – شبکه ورزش(
* لیورپول ...................................... منچسترسیتی )ساعت 19:30 – شبکه ورزش(

برنامه هفته نوزدهم لیگ دسته اول فوتبال 
یکشنبه 24 دی 1396

*نفت  مسجدسلیمان................................................................ صبای قم)ساعت 14(
*فجر سپاسی شیراز.................................................. ماشین سازی تبریز)ساعت 14(
*ایران جوان بوشهر.............................................................. بادران تهران)ساعت 14(
*آلومینیوم اراک.............................................................. مس رفسنجان)ساعت 14(
*خونه به خونه ....................................................................... مس کرمان)ساعت 14(
*گل گهرسیرجان........................................................ نساجی مازندران)ساعت 14(
*راه آهن تهران.............................................................. برق جدید شیراز)ساعت 14(
*شهرداری تبریز......................................................... شهرداری ماهشهر)ساعت 14(
*ملوان انزلی........................................................................... اکسین البرز)ساعت 14(

امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختمساویبردبازیتیم

1181161241014۳9. نفت  مسجدسلیمان

21897227189۳4. بادران تهران

۳1810۳520128۳۳. نساجی مازندران

41887۳17116۳1. برق جدید شیراز

51878۳1911829. خونه به خونه

6188552015529. اکسین البرز

7188551512۳29. فجر سپاسی

8188۳72217527. مس کرمان

9186842017۳26. ملوان انزلی

10186751817125. مس رفسنجان

11186482۳21222. شهرداری ماهشهر

۳22-12185761619. گل گهرسیرجان

421-1۳185671721. آلومینیوم اراک

619-14184771218. ماشین سازی تبریز

618-15184681824. ایران جوان بوشهر

717-16184591۳20. شهرداری تبریز

1610-171817101127. صبای قم  

22۳-18180۳15628. راه آهن تهران

جدول رده بندی لیگ دسته اول- جام آزادگان

برنامه پخش زنده ورزش از تلویزیون

برنامه هفته بیستم لیگ برتر فوتبال

پنجشنبه 28 دی 1396
*تراکتورسازی ........................................................................... سایپا )ساعت 14:30(
*ذوب آهن ................................................................ صنعت نفت آبادان)ساعت 1۵(
*پرسپولیس.................................................................گسترش فوالد)ساعت 1۵:30(
*پارس جنوبی جم .................................................. استقالل خوزستان)ساعت 1۷(

جمعه 29 دی 1396
*نفت تهران ...................................................................... مشکی پوشان)ساعت 1۵(
*سپیدرود رشت .......................................................................... سپاهان)ساعت 1۵(
*پدیده ............................................................................... استقالل تهران)ساعت 1۵(
*فوالد ................................................................................................. پیکان)ساعت1۷(

امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختتساویبردبازیتیم

1191۳51۳172444. پرسپولیس

21989222166۳۳. فوالد خوزستان

۳1988۳251510۳2. پارس جنوبی جم

4197842621529. ذوب آهن

5197751910928. استقالل تهران

6197751814428. پیکان

528-7197752025. سایپا

427-8198۳81822. گسترش فوالد

۳25-919748202۳. نفت آبادان

10197752722522. پدیده مشهد

421-11195681822. تراکتورسازی

220-12194872022. سپاهان

1217-1۳1945101۳25. نفت تهران

1617-1419451014۳0. استقالل خوزستان

716-151944111724. سپیدرود رشت

101۳-161927101222. مشکی پوشان

جدول رده بندی لیگ برتر جام خلیج فارس

خودروسازان بدون اکبری به مصاف شمس می روند

 تقابل شگفتی سازان لیگ برتر والیبال در پایتخت
در مهم تریــن دیدارهای هفته  هفدهم لیگ برتر 
والیبال امروز بانک سرمایه میزبان شهرداری ارومیه 

است و شمس به مصاف پیکان تهران می رود.
هفته  هفدهم لیگ برتــر والیبال عصر امروز با برگزاری 
شــش دیدار در شــهرهای تهران، تبریز، گنبــد، ورامین و 

اردکان پیگیری می شود.
در نخســتین دیدار هفته  هفدهم از ساعت 1۵ در خانه 
والیبال بانک سرمایه صدرنشــین میزبان شهرداری ارومیه 
بحران زده اســت. بانک ســرمایه 42 امتیازی  که در هفته  
گذشته با باخت برابر سایپا فاصله شان با نزدیک ترین تعقیب 
کننده به یک برد رسید و در این دیدار خانگی امیدوار است 
با شکست شــهرداری ارومیه دوباره بر نوار برد باز گردد. در 
مقابل، شهرداری ارومیه که پس از تغییر مدیرعامل باز هم 
در هفته  گذشــته برابر خاتم اردکان در خانه مغلوب شد و 

امیدهایش برای صعود به پلی آف کمرنگ تر شد.
ســه دیدار نیز به طــور همزمان ســاعت 1۷:30 آغاز 
می شود که در سالن فدراسیون والیبال شمس میزبان پیکان 
تهران است. سه امتیاز این بازی عالوه بر تاثیر باال در شانس 
صعود دو تیم به پلی آف از جهات دیگری نیز حساس است. 
از یک ســو شمس برای نخستین ســال است که در لیگ 
تیمداری می کند،  ولی پیکان پر افتخارترین تیم ادوار لیگ 
برتر است. همچنین خودروسازان پس از قبول سه شکست 
متوالــی دیگر پیمان اکبری را در کنــار خود ندارد و باید با 
مرتضی عهدی در لیگ ادامه  دهند. شمس هم که با محمد 
وکیلی از شانس باالیی برای صعود به پلی آف برخوردار است 
با جوانانش امید دارد از فرصت پیش آمده استفاده کند و با 
کســب هفتمین برد به جمع هشت تیم بازگردد. پیکان هم 
بــا 10 برد و 29 امتیاز در رده چهارم قرار دارد و در صورت 

باخت هم از جایگاهش تکان نمی خورد.
در دیدار دیگر در سالن المپیک، هاوش گنبد به مصاف 

سایپا تهران می رود. این دو تیم در هفته  گذشته شگفتی ساز 
شــدند و هاوش در تهران موفق شد پیکان را مغلوب  کند و 
سایپا هم بانک سرمایه صدرنشین را شکست داد. گنبدی ها 
با انجام یک بازی سخت کوشانه برابر پیکان نشان دادند که 
با تکنیک باالیشــان می توانند در صــورت حمایت برابر هر 
تیمی پیروز شــوند. هاوش با شــش برد در رده هشتم قرار 
دارد و با کسب پیروزی می تواند به پلی آف امیدوار بماند. در 
مقابل، شــاگردان محمد شعبان خمسه همه تیم ها را از لب 
تیغ گذرانده اند و در گنبد می خواهند با کسب دوازدهمین 

پیروزی فصل صعودشان به پلی آف را قطعی کنند.

در آخرین دیدار، شهرداری ورامین در سالن شهید گل 
عباســی از تیم انتهای جدولی ساری 21 پذیرایی می کند. 
پس از این که هاوش ترمز محمد ترکاشــوند را پس از چند 
هفته  پیروزی کشید، ورامینی ها به هیچ عنوان نمی خواهند  
رده ششــم را نیز از دســت بدهند. شــهرداری ورامین 2۶ 
امتیازی در صورت کســب نهمین بردش و شکســت کاله 
می تواند به رده پنجم جدول رده بندی صعود کند. ســاری 
21، دوازده امتیازی هم هنوز روزهای بحرانی اش ادامه  دارد 
با چهار برد در رده یازدهم قرار دارد و در صورت کسب یک 
باخت شانس برای صعود به پلی آف بیش از پیش کمرنگ تر 

جدول رده بندی لیگ برتر والیبال

تیم
تعداد مسابقه

امتیاز
بازیباختبرد

11421642. بانک سرمایه

21۳۳16۳4. شهرداری تبریز

۳11516۳4. سایپا تهران

41061629. پیکان تهران

5871526. کاله مازندران

6881626. شهردرای ورامین

7881622. خاتم اردکان

86101616. هاوش گنبد

96101614. شمس

105111617. شهرداری ارومیه

114111512. ساری 21

12214167. رعد پدافندکاشان

می شود.
برنامــه کامل دیدارهای هفته  هفدهم لیگ برتر والیبال 

به شرح زیر است:
* بانک سرمایه – شهرداری ارومیه )ساعت 1۵، خانه والیبال(

* خاتم اردکان – کاله مازندران )ســاعت 1۶، ســالن آیت اهلل 
خاتمی(

* شــهرداری تبریز – رعد پدافند کاشــان )ساعت 1۷، سالن 
شهید اقدمی(

* شــمس – پیکان تهران )ســاعت 1۷:30، سالن فدراسیون 
والیبال(

* هاوش گنبد – سایپا تهران )ساعت 1۷:30، سالن  المپیک(
* شهرداری ورامین– ساری 21 )ساعت 1۷:30، سالن شهید 

گل عباسی(

کالسه پرونده دادرسی: 960018/14/96

برگ اجرائیه
مشــخصات محکوم لــه:  نام: علی  نــام خانوادگی: نیســی  نام پدر: 
عبداالمیر شــغل: ---  نشانی محل اقامت: اهواز - شیخ بهاء خ دادبه 

پ 41
مشخصات محکوم علیه: نام: محمد  نام خانوادگی: سجیراتی  نام پدر: 

عامر شغل: ---  نشانی محل اقامت: مجهول المکان
محکــوم به: بــه موجب دادنامه شــماره 960530 مــورخ 96/2/24 
شــورای حل اختالف مجتمع شماره 2 حوزه کمپلو محکوم علیه محمد 
ســجیراتی محکوم  به انتقال سند خودرو به شماره 14-495 ط 15 در 
حق محکوم له علی نیســی حکم به محکومیت خوانده به انتقال سند 
خودرو به شــماره انتظامی 14-495 ط 15 و پرداخت مبلغ 118750 
ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر در آگهی در حق خواهان اعالم 

می گردد. ضمنا نیم عشر دولتی محاسبه گردد.
به استناد ماده 33 قانون شــوراهای حل اختالف محکوم علیه مکلف 
است پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد 
و یــا ترتیبی برای پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد و مفاد رای بدهد 
درغیر این صورت طبق قانون اجرای احکام مدنی اقدام قانونی از سوی 

اجرای احکام شورای حل اختالف صورت می پذیرد.
مدیر دفتر قاضی شورای 

حل اختالف مجتمع شماره ۲ 
اهواز - شهرام آریا  زنگنه

قاضی شورای 
حل اختالف مجتمع 

شماره ۲ اهواز

حصر وراثت
خواهان رونوشــت حصر وراثت محمود فردوســی  فرزند حمید دارای شماره ملی 3580797107 
صادره ایرانشهر به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالسه 960574 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان سلیمه چشمه مهتاب گرگیج فرزند 
صفر به شناسنامه 2019 صادره حوزه 9 زابل در تاریخ 1387/04/21 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 

حیات گفته و ورثه حین الفوت آن منحصر است به:
1- متقاضی با مشــخصات فوق الذکر )فرزند متوفیه( 2- احمد فردوســی فرزند حمید به شماره 
ملی 3580797093 صادره ایرانشــهر )فرزند متوفیه( 3- سانمه فردوسی فرزند حمید به شماره 
ملی 3611813400 صادره زاهدان )فرزند متوفیه( 4- حمید فردوســی فرزند حســین به شماره 

شناسنامه 231 صادره حوزه 3 کرمان )همسر متوفیه(
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخصی 
اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه 

به این دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
حمیدرضا بندانی 
قاضی شورای حل اختالف شماره ۲ زاهدان

زاهــدان - خیابان مصطفی خمینی - جنب ســازمان تعزیــرات حکومتی - مجتمع 
م الف 3261شوراهای حل اختالف استان سیستان و بلوچستان


