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در نخستین دیدار فینال لیگ برتر والیبال تیم بانک 
سرمایه در خانه والیبال موفق شد تیم خاتم اردکان را با 
نتیجه سه بر دو شکست دهد و گام بلندی برای کسب 

سومین قهرمانی پیاپی خود بردارد.
 دور رفــت مرحلــه پایانی لیــگ برتر والیبــال دیروز از 
ســاعت ۱۷ با برگزاری دیدار تیم های بانک ســرمایه و خاتم 
اردکان برگزار شد. در این دیدار که در حضور هزار تماشاگر و 
همچنین ایگور کوالکویچ و با قضاوت محمد شــاهمیری آغاز 
شــد بانک سرمایه که سومین حضور متوالیش در فینال لیگ 
برتر را تجربه می کرد، موفق شــد برابر تیم شگفتی ساز خاتم 
در دیداری سخت با نتیجه 3 بر2 به پیروزی دست یابد. بانک 
سرمایه با کسب این پیروزی در فینال گام بلندی برای کسب 

سومین عنوان قهرمانی پیاپی برداشت.
بانک ســرمایه که پس از ایســتادن در رده نخست دور 
گروهی در مراحل حذفی موفق شــد تیم های هاوش گنبد و 
پیکان تهــران را از پیش رو بردارد و پا به دیدار پایانی بگذارد 
در نخستین دیدار از این مرحله با وجود اینکه دو بر یک عقب 
افتاد توانســت ترمز خاتم اردکان شگفتی ساز را بکشد و خیز 
بلندی برای هت تریک در کســب عنوان قهرمانی لیگ بردارد. 
بانک ســرمایه در ست های اول و چهارم و پنجم این دیدار با 
نتایج 2۵ - ۱۹ ، 2۵ - ۱۵ و ۱۵ - ۱۱ به برتری دست یافت و  

تیم خاتم اردکان نیز در ست های دوم و سوم با نتایج 2۴ - 2۶ 
و 2۵ - 2۷ به پیروزی رسید.

در سوی مقابل شاگردان عباسعلی میرحسینی که در دور 

گروهی در رده هفتم قرار گرفته بودند و تا پیش از آغاز مرحله 
حذفی حتی خوشبین ترین هوادار خاتم هم پیش بینی حضور 
این تیم در فینال را نمی داد موفق شد تیم های سایپا تهران و 

شهرداری تبریز را در مراحل حذفی از پیش رو بردارند اما در 
برابر تیم پرستاره بانک سرمایه با وجود حمایت های هوادارنش 
در خانه والیبال با وجود پیروزی در ســت های دوم و سوم در 
پایان نتیجه را به حریف قدرتمندش واگذار کرد. بدین ترتیب 
به نظر می رسد بانک سرمایه یک شنبه هفته آینده در اردکان 

کار سختی برابر حریف خواهد داشت.
در این دیــدار لــوکاس ژیگادلو، عادل غالمی، شــهرام 
محمودی، محمد موسوی، فرهاد قائمی و مجتب میرزاجانپور 
برای بانک سرمایه و حســن صنوبر، محمد طاهر وادی، اکبر 
والیی، جواد حســین آبادی، محمد رزی پور و حسین امیری  

برای خاتم اردکان شش نفر آغاز کننده بازی بودند .
دیدار برگشت فینال لیگ برتر والیبال یکشنبه هفته آینده 
اهلل خاتمی اردکان برگزار می شود  از ساعت ۱۷ در سالن آیت 
و در صورت پیروزی خاتم دیدار سوم روز چهارشنبه در خانه 

والیبال انجام می شود .
در مرحله پایانی لیگ برتر والیبال هر تیمی که بتواند در 
دو بازی از سه دیدار به پیروزی برسد عنوان قهرمانی را از آن 

خود خواهد کرد.
همچنین با اعالم مسئوالن سازمان لیگ مبنی بر رضایت 
تیم های شــهرداری تبریز و پیکان تهران بر عدم برگزار دیدار 

رده بندی هر دو تیم در رده سوم مشترک قرار گرفتند.

حدیث دشت عشق

به یاد شهید تفحص »علی محمودوند«
پهلواِن کاناِل حنظله

شــهید »علی محمودوند« تخریب چی کانال 
حنظله و کمیل در والفجــر مقدماتی و والفجر 8، 
با توجه به پای قطع شــده، جراحت کلیوی، دست 
پر از ترکش و فرزند معلول و نابینای خود، دســت 
از جهاد برنداشت و عزم خود را جزم کرد تا مادران 
شهدا، هر شب جمعه سردرگم بازگشت فرزندانشان 
نباشند و بر سر پیکرشان حضور یابند و درد دل های 

خودشان را کنار سنگ قبر او بر زبان بیاورند.
چه زیباســت آن فرمایش رهبر معظم انقالب که پیرامون پیدا کردن پیکر 
مطهر مفقودین دفاع مقدس می فرمایند: »برای مادران مفقوداالثر هر شب، شب 

عملیات است«؛ مفهوم این جمله را شهدای تفحص به خوبی دریافتند.
 حــاج علی، برای پیدا کردن همرزمــان و فرماندهان خودش، با تحمل ۷0 
درصد جانبازی پا به عرصه ســخت تفحص گذاشت و اصرار او برای پیدا کردن 
شهید »حسین یاری نسب« فرمانده اش در کانال حنظله بود. خوشبختانه پس از 

دالوری های فراوان به این موفقیت دست یافت.
همرزمانــش او را پهلوان کانال حنظله می نامنــد و در تاریخ 22 بهمن ماه 
ســال ۷۹ پس از 8 سال بی تابی در تفحص شــهدا در خاک های جنوب کشور 
 و در منطقــه فکه بر اثر انفجار مواد به جا مانده از جنگ تحمیلی به شــهادت 

رسید.

پیروزی دشوار بانک سرمایه در نخستین فینال لیگ برتر والیبال

شگفتی سازی اردکانی ها در تهران نیمه کاره ماند

* پرچم ایران دیروز در دهکده بازی های پارالمپیک زمســتانی در پیونگ چانگ کره جنوبی با حضور محمود خسروی وفا به 
اهتزاز درآمد.ششــمین دوره بازی های پارالمپیک زمستانی با حضور ۵۵0 ورزشکار در ۶رشته ورزشی از روز جمعه ۱8اسفند 
در پیونگ چانگ کره جنوبی آغاز می شود و تا  2۷ اسفند ماه ادامه خواهد داشت. حسین سولقانی، پوریا خلیل تاش، صدیقه 
روزبه، الهه قلی فالح و ابوالفضل خطیبی نمایندگان ایران در ششمین دوره بازیهای پارالمپیک زمستانی هستند که در دو رشته 

اسنوبرد و صحرانوردی به رقابت خواهند پرداخت.
* جنتری بردلی، مربی دوهای ســرعتی آمریکا با هدف حضور در اردوی تدارکاتی دوندگان سرعتی ایران شب 
گذشــته وارد جزیره کیش شد.این مربی در صورت توافق نهایی با فدراسیون دوومیدانی، تیم ملی دوومیدانی 

ایران را تا بازی های آسیایی جاکارتا همراهی خواهد کرد.
* در ســومین روز از رقابت های بسکتبال با ویلچر بانوان قهرمانی آسیا که در بانکوک تایلند در حال برگزاری است، تیم زنان 
ایران با نتیجه ۵3 بر ۱۴ تیم الئوس را شکســت داد و ســومین برد خود را در رقابت های قهرمانی آســیا به ثبت رساند. تیم 
بســکتبال باویلچر زنان در ادامه این رقابت ها امروز)پنجشــنبه( برابر تیم کامبوج به میدان می رود و روز جمعه ۱8 اسفند به 
مصاف تیم افغانستان خواهد رفت. تیم ایران با ترکیب مهسا سعادت، فتانه پورآت، ندا فراستی، سمیه کهزادپور، ناهید کرمی، 
مهدیه خاکباز، زهرا حبیبی، مهری باقرپور، سحر حیدری، لیال ملکی، رقیه امیری، ثریا نوری در این مسابقات شرکت کرده است.
* علیرضا حیدری در رابطه با مطرح شدن نامش به عنوان گزینه سرپرستی فدراسیون کشتی گفت: اگر  به من 
بگویند جای خادم بیایم، اصال قبول نمی کنم چون منابع مالی که رســول دارد و از آن ها استفاده می کند را من 
ندارم. ممکن است بتوانم کشتی را اداره کنم اما نمی توانم مانند رسول کشتی را اداره کنم. پس چه دلیلی دارد 
من بیام جای خادم. او بهتر از بقیه این کار را انجام می دهد.دارنده شش مدال المپیک و جهان تصریح کرد: من 
زیر پرچم کشــتی هستم. این بد است که یک عده وقتی می بینند کشتی به مشکل خورده سریع می گویند، ما 

هستیم. هر کسی را بخواهند می آیند سراغش و نیازی به این کار نیست.
*هادی رضایی، ســرمربی تیم ملی والیبال نشسته اسامی ملی پوشان حاضر برای حضور در اولین دوره لیگ جهانی را اعالم 
کرد.سرمربی تیم ملی والیبال نشسته از داود علیپوریان، صادق بیگدلی، مهدی بابادی ، رمضان صالحی، مرتضی مهرزاد، مجید 
لشکری، امیرحسین کفشدار، میثم علیپور، مهرزاد مهروان، آرش خرمالی،  حسین گلستانی، عیسی زیراهی به عنوان ترکیب 
۱2 نفره تیم ملی در اولین دوره لیگ جهانی نام برد.رقابت های اولین دوره لیگ جهانی والیبال نشســته از 30 فروردین تا 
۴ اردیبهشت ماه سال آینده با حضور تیم های ملی ایران، آلمان، آمریکا، اوکراین، بوسنی و هرزه گوین و روسیه به میزبانی 

تبریز برگزار خواهد شد.

خواندنی از ورزش ایران

پاسخ برانکو به شایعه جدایی اش: من سرمربی پرسپولیسم
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس شایعات درباره توافقش برای هدایت تیم ملی 
ازبکستان را رد کرد.صبح دیروز یکی از رسانه های ازبکستان با انتشار خبری مدعی 
شــد برانکو ایوانکوویچ، سرمربی کروات پرسپولیس با فدراسیون فوتبال ازبکستان 
برای هدایت تیم   ملی این کشور به توافق رسیده است.این خبر در حالی منتشر شد 
که ســرمربی پرسپولیس به تازگی قرارداد خود را با این باشگاه تمدید کرده است.
در همین رابطه برانکو ایوانکوویچ به ایسنا، گفت : من سرمربی پرسپولیس هستم.

 AFC شکایت استقالل از داور مالزیایی به
معاون مدیرعامل باشگاه استقالل از شکایت این تیم از داور مالزیایی دیدار 
اســتقالل و العین به کنفدراسیون فوتبال آسیا خبر داد.پندار توفیقی گفت:پس 
از قضاوت پر اشتباه و شائبه برانگیز »بن یعقوب،« در دیدار استقالل ایران و العین 
امارات، باشگاه اســتقالل با ارسال نامه ای به کنفدراسیون آسیا و ویندزور جان، 
دبیرکل این کنفدراســیون از آن داور مالزیایی شکایت کرد.استقاللی ها در این 
نامه، دلیل اعتراض خود را تصمیم های اشــتباه و ناجوانمردانه داور مالزیایی در 

دیدار استقالل و العین بیان کرده اند.
هزینه یک میلیارد یورویی و طعنه ساچی به پاری سن ژرمن: 

همه چیز را نمی شود با پول خرید 
خرج یک میلیارد و ۱۱۵ میلیون یورویی ناصر الخلیفی در هفت ســال اخیر 
برای فتح لیگ قهرمانان اروپا بیهوده بوده اســت. به  گــزارش آس، از زمانی که 
ناصر الخلیفه به پاریس رفت تا مالکیت باشگاه پاری  سن  ژرمن را بر عهده بگیرد 
هدف اصلی تیم فرانســوی رســیدن به باالترین جایگاه در اروپا یعنی قهرمانی 
در لیگ قهرمانان بود. در همین راســتا مالک قطری در هفت ســال اخیر برای 
خرید بازیکن یک میلیارد و ۱۱۵ میلیون یورو هزینه کرد اما تیم پاریســی حتی 
نتوانســت به مرحله یک چهارم نهایی صعود کند.تحقیر پاری  سن  ژرمن مقابل 
بارسلونا )شکست ۶ بر یک( در فصل گذشته باعث نشد الخلیفی رویای قهرمانی 
در لیگ قهرمانان اروپا را از ســر بیرون کنــد. او با وجود اینکه گران ترین انتقال 
جهان )نیمار 222 میلیون یورو( و دومین جا به جایی گران )کیلیان ام باپه( را به 
ثبت رساند اما تیمش نتوانست از مادرید عبور کند.تیم های  اسپانیایی به کابوس 
PSG در رقابت های اروپایی تبدیل شــدند. بارسلونا با سه رویارویی به گربه سیاه 
این تیم تبدیل شده اســت. با وجود موفقیت تیم پاریسی در مسابقات داخلی و 
چهار قهرمانی در شش دوره اخیر این تیم نتوانسته است در لیگ قهرمانان اروپا 
به جایی برســد.دیدارهای برگشت مرحله یک هشــتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا 
سه شــنبه شب آغاز شــد و در مهم ترین بازی پاری سن ژرمن در پارک ِد پرنس 
برابر رئال مادرید قرار گرفت و با قبول شکســت دو بر یک، در مجموع دو دیدار 
رفت و برگشــت با نتیجه ۵ بر 2 از گردونه این رقابتها حذف شــد. آریگو ساچی 
مربی نامدار ایتالیایی با انتقاد از سبک بازی این تیم گفت: رئال مادرید با حریفی 
بســیار ضعیف روبرو شد. پاری سن ژرمن یک گروه از بازیکنان است و کلمه تیم 
برای آنها معنا و مفهومی ندارد. در دیدار برابر رئال همه دیدیم که آنها چطور بازی 
کردند. پاری سن ژرمن خیلی چیزها ندارد و نمی شود همه چیز را با پول خرید.

در دیگر بازی سه شــنبه شــب لیورپول برابر پورتو قــرار گرفت و دو تیم به 
تساوی بدون گل دست یافتند.لیورپول با توجه به پیروزی پنج بر صفر دیدار رفت 
به راحتی توانست به دور بعد صعود کند. نکته قابل توجه این دیدار آخرین بازی 
احتمالی ایکر کاســیاس در لیگ قهرمانان اروپا بود. دروازه بان اسپانیایی در پایان 

فصل از تیم پرتغالی جدا می شود و شاید دیگر در اروپا بازی نکند.
پشت پرده حضور پیروانی در کمیته  اخالق

مدیر تیم فوتبال پرســپولیس به خاطر تخلفات مالی دوره مدیریتش در تیم  
 ملی به کمیته  اخالق احضار شده است. طی چند روز اخیر افشین پیروانی به کمیته  
اخالق رفت تا پاســخگوی سؤاالتی در این کمیته  باشد. پس از حضور او در کمیته  
اخالق مباحث مختلفی مطرح شــد که چرا مدیر تیم فوتبال پرســپولیس باید به 
کمیته  اخالق احضار شود. حال مشخص شده دلیل حضور پیروانی در این کمیته  به 
دوره مدیریتش در تیم   ملی فوتبال بر می گردد. افشین پیروانی در دوره مدیریتش 
در تیم   ملی فوتبال در ارتباط با یک شرکت طرف قرارداد با فدراسیون دچار تخلفات 
مالی شــده و به همین خاطر کمیته  اخالق او را احضار کرده تا سؤاالتی از پیروانی 
بپرســد.مدیر ســابق تیم   ملی اخیرا مصاحبه هایی را انجام داد و این فدراسیون را 
تهدید کرد که افشاگری خواهد کرد. به نظر می رسد او با این اظهارات قصد داشته 
به فدراسیون برای انجام معامله و به کمیته اخالق برای عدم پیگیری موضوع فشار 
وارد کند.افشــین پیروانی البته طی اظهارنظری درباره چرایی حضورش در کمیته  
اخالق گفته بود بنا به توصیه یکی از بزرگان فوتبال فعال مصاحبه نمی کند. اکنون 

مشخص شده این بزرگ فوتبال،  یکی از اعضای هیئت رئیسه فدراسیون است.
محمودی: عالیشاه اخراج شده و باید پاسخگو باشد

سرپرســت تیم فوتبال تراکتورســازی درباره آخرین وضعیت امید عالیشاه 
توضیح داد. کاظم محمــودی، درباره پرونده امید عالیشــاه اظهار کرد: پرونده 
عالیشاه و تراکتورسازی کاماًل شفاف و روشن  است. او سرباز باشگاه تراکتورسازی 
است و اگر کسانی مدعی هستند که سربازی او ۱۹ بهمن ماه تمام  شده است باید 
پاسخگو باشند که چرا وی تا هفت اسفند در تمرینات تراکتورسازی حضورداشته 
و یکبــاره بعد از حضور غیرحرفه ای و نادرســت در یک برنامه تلویزیونی مدعی 
می شــوند که خدمت سربازی او به پایان رســیده است. محمودی تصریح کرد: 
معیار پایان خدمت یک بازیکن، بازی های ناپسند رسانه ای نیست و تعیین پایان 
خدمت بازیکن توسط یگان محل خدمت و نهادهای مربوطه صورت می گیرد که 
همه در انتظار خواهیم نشســت و خواهیم دید که آیا طی شدن دوران خدمت 
امید عالیشــاه و کســری وی مورد تأیید قرار می گیرد یا خیر؟وی با بیان اینکه 
مســئله نحوه گذراندن دوران خدمت عالیشــاه در این باشــگاه با جدیت تحت 
بررسی است،افزود: به نظر ما این بازیکن از تیم اخراج شده ولی همچنان سربازی 
اســت که باید در قبال تعهدات و تخلفات خود پاســخگو باشد لذا مسئله پایان 
یافتن دوره خدمت ایشــان و اینکه سازمان نظام وظیفه به باشگاه تراکتورسازی 
اعالم کرده که ایشــان آزاد هستند و باید تسویه حساب ایشان صادر شود، دروغ 
محض است. به همین دلیل منتشرکنندگان این دروغ تحت تعقیب قرار خواهند 

گرفت و باشگاه تراکتورسازی از حق خود در این زمینه استفاده می کند.
حسینی بازی با العین را از دست داد

مجید حسینی مدافع اســتقالل که روز سه شنبه مقابل العین مصدوم شد، 
بازی برگشــت مقابل این تیم را که دوشنبه هفته آینده برگزار می شود از دست 
داد.ظاهرا مصدومیت او طوالنی مدت نیست و سال آینده می تواند برای استقالل 

به میدان برود.
محرومیت یک جلسه ای علی کریمی 

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال آرای خود را درخصوص تیم های مختلف 
صادر کرد که طی آن علی کریمی با یک جلســه محرومیت روبرو شــد. کمیته 
انضباطی فدراســیون فوتبال ایران تخلفات صورت گرفته در رقابت های فوتبال 
کشــور را مورد بررسی قرار داد و علی کریمی، ســرمربی تیم سپید رود رشت 
را بــه دلیــل رعایت جهات مخففه موضوع ماده ۹3 و بنــد ث ماده ۹۴، به یک 
جلســه محرومیت از حضور در مسابقه به همراه تیم خود محکوم کرد. این رای 

قطعی است.
استقالل و نفت تهران در آستانه کسر امتیاز

دو باشگاه لیگ برتری در آستانه کســر امتیاز قرار گرفته اند. پرونده مطالبات 
علی دایی از باشگاه نفت تهران و باشگاه توحید بوشهر از استقالل تهران بابت حق 
آموزش مهدی قائدی به سبب استنکاف دو باشگاه استقالل و نفت تهران از اجرای 
رای به کمیته انضباطی رفت.برابر ماده 8۹ مقررات انضباطی فدراسیون عدم اجرای 
آرای قطعی کمیته تعیین وضعیت مجازات هایی مانند کسر امتیاز را به دنبال دارد.

سود ۲ میلیونی مورینیو از جام جهانی روسیه
ژوزه مورینیو که سرمربی منچستریونایتد است و در جام جهانی تیمی ندارد، 
با یک شبکه محلی قراردادی بسته که در ازای آن 2 میلیون یورو دریافت خواهد 
کرد. یکی از برندگان بزرگ جام جهانی ژوزه مورینیو است که برای ۴ روز حضور 
در ایــن تورنمنت تقریبا 2 میلیون یورو دریافت خواهد کرد. او همچنین در روز 
بازی فینال از طریق تلفن همراهش الیو خواهد بود. اگرچه شــبکه  های مطرح 
BBC و ITV هم مشــتاق همکاری با او بودند، اما یک شبکه محلی توانست با او 
قرارداد ببندد، هرچند این شــبکه حق پخش زنده تصاویر را ندارد.این اولین بار 
نیست که سرمربی پرتغالی از حضور در جام جهانی بهره می برد، در جام جهانی 

20۱۴ هم او برای همکاری با یاهو یک میلیون یورو گرفته بود.

صفحه 9
پنج شنبه ۱7 اسفند ۱۳9۶ 

۱9 جمادی الثانی ۱4۳9 - شماره ۲۱۸۶۲

برنامه دیدارهای مرحله نهایی لیگ برتر والیبال

برنامه پخش زنده ورزش از تلویزیون 

امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختتساویبردبازیتیم
126158336181853. نفت  مسجدسلیمان

2261310330151549. خونه به خونه
3261211340231747. بادران تهران

426137628171146. فجر سپاسی
52613582924544. نساجی مازندران

62611872721641. اکسین البرز
72681442922738. ملوان انزلی

82691162421338. مس رفسنجان
926115103028238. مس کرمان

102691073225737. گل گهرسیرجان
11269982323036. برق جدید شیراز

122695123432232. شهرداری ماهشهر
729-132661192330. آلومینیوم اراک
628-142677122430. شهرداری تبریز

828-1526610101826. ماشین سازی تبریز
1821-162656152341. ایران جوان بوشهر

2612-172619162147. صبای قم
2810-182624201139. راه آهن تهران

جدول رده بندی لیگ  اول - جام آزادگان

برنامه دیدارهای هفته بیست و هفتم لیگ دسته اول فوتبال

امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختتساویبردبازیتیم
125176241103157. پرسپولیس
22511953628842. ذوب آهن

325118632131941. استقالل
42511862820841. پیکان
141-52511862930. سایپا

62591242922739. پارس جنوبی جم
72591152625138. فوالد خوزستان

133-82596103031. صنعت نفت آبادان
930-92586112130. گسترش فوالد
229-102578102527. تراکتورسازی

112569102727027. سپاهان اصفهان
12258893030026. پدیده

1024-132559112030. نفت تهران
1123-142565142233. سپیدرود رشت

1823-152558121735. استقالل خوزستان
2215-162529141537. مشکی پوشان

جدول رده بندی لیگ برتر- جام خلیج فارس

برنامه دیدارهای نمایندگان فوتبال ایران 
در دور برگشت لیگ قهرمانان آسیا

 برنامه هفته بیست و ششم لیگ برتر فوتبال

پنجشنبه 17 اسفند 1396
لیگ اروپا

*آث میالن .................................................. آرسنال)ساعت 2۱:30 - شبکه ورزش(
جمعه 18 اسفند 1396

جام حذفی ایران
*استقالل خوزستان ................................. خونه به خونه)ساعت۱۵- شبکه ورزش(

چهارشنبه 23 اسفند 1396
*بازی دوم فینال: خاتم اردکان   ....................................... بانک سرمایه )ساعت ۱۶(

یکشنبه 20 اسفند 1396
* راه آهن  ........................................................................ فجر سپاسی )ساعت ۱۴:۴۵(
* اکسین البرز .....................................................  ماشین سازی تبریز )ساعت ۱۴:۴۵(
*ملوان  .................................................................. ایران جوان بوشهر )ساعت ۱۴:۴۵(
* گل گهرسیرجان  ..................................................  نفت  م.سلیمان )ساعت ۱۴:۴۵(
*مس کرمان ..............................................................  مس رفسنجان )ساعت ۱۴:۴۵(
*برق جدید شیراز  ................................................. نساجی مازندران )ساعت ۱۴:۴۵(
*شهرداری تبریز  ..................................................................صبای قم )ساعت ۱۴:۴۵(
*شهرداری ماهشهر     ..................................................... بادران تهران )ساعت ۱۵:۱۵( 

چهارشنبه 23 اسفند 1396
*خونه به خونه  .......................................................... آلومینیوم اراک )ساعت ۱۴:۴۵( 

پنجشنبه 9 فروردین 1397
* نفت تهران .................................................................... استقالل تهران )ساعت ۱۶(
* گسترش فوالد ...................................................... صنعت نفت آبادان )ساعت ۱۷(
*پرسپولیس ................................................................................. سایپا )ساعت۱8:۴۵(

جمعه 10 فروردین 1397
* مشکی  پوشان ........................................................... استقالل  خوزستان )ساعت۱۷(
* سپیدرود رشت ........................................................ پارس  جنوبی  جم )ساعت۱۷(
* ذوب آهن ................................................................... تراکتورسازی )ساعت۱۷:30(

شنبه 11 فروردین 1397
* پیکان ..................................................................................... سپاهان )ساعت۱۷:30(
* فوالد .............................................................................................. پدیده )ساعت ۱۹(

دوشنبه 21 اسفند 1396
* گروه دوم: الوحده امارات . .............................................. ذوب آهن )ساعت ۱8:30(
* گروه چهارم: استقالل  . ................................................... العین امارات )ساعت ۱۹(

سه شنبه 22 اسفند 1396
* گروه اول: تراکتورسازی  .  ............................................. الجزیره امارات )ساعت ۱۶(
* گروه سوم: الوصل امارات  . .......................................... پرسپولیس )ساعت ۱8:۴۵(

دوشنبه 13 فروردین 1397
* گروه سوم: نسف قارشی ازبکستان  . ............................... پرسپولیس )ساعت ۱۹(
* گروه چهارم: استقالل ........................................................ الریان قطر )ساعت 20(

سه شنبه 14 فروردین 1397
* گروه اول: االهلی عربستان   .................................... تراکتورسازی )ساعت 20:۵0(
* گروه دوم: ذوب آهن  ................................................  الدحیل قطر )ساعت ۱8:۴۵(

دوشنبه 27 فروردین 1397
* گروه سوم: پرسپولیس  . ................................................. السد قطر )ساعت ۱۹:30(
* گروه چهارم: الهالل عربستان  .........................................  استقالل)ساعت  20:۱۵(

سه شنبه 28 فروردین 1397
*گروه اول: تراکتورساز ی ...................................................... الغرافه قطر )ساعت ۱۹(
*گروه دوم: لوکوموتیو ازبکستان .....................................  ذوب آهن)ساعت ۱8:30(

آگهی حصر وراثت
آقای امید شــهرت فریدی نام پدر رضا به شناســنامه 2235 صادره از اهواز درخواستی 
به خواســته صدور گواهــی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده کــه مادرم مرحوم زری 
شهرت چویلی شوشتری به شناسنامه 362 صادره شوشتر در تاریخ 95/12/23 در اهواز 

اقامتگاه دائمی فوت ورثه اش عبارتند از:
1- متقاضی عباس فریدی فرزنــد رضا ش.ش 2309 صادره از اهواز 2- امید فریدی 
فرزند رضا ش.ش 2235 صادره اهواز 3- علی مریدی دیمچه فرزند رضا ش.ش 1094 
صادره اهواز )پســران متوفی( 4- شهناز فریدی دیمچه فرزند رضا ش.ش 370 صادره 
باغملک 5- شــهین مریدی دیمچه فرزند رضا ش.ش 1115 صــادره اهواز )دختران 

متوفی( و ال غیر ورثه دیگری ندارد.
اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکس 
اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به 
دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر و هر وصیت نامه به جز ســری و رسمی که بعد از 

این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره ۳ اهواز
حمیدرضا محمودی

سند کمپانی و سند مالکیت )برگ سبز( و کارت مشخصات 
خــودروی پراید صبــا جی تی ایکس به شــماره انتظامی

251 ص 95 ایــران 93 مــدل 1384 رنــگ مشــکی 
روغنــی شــماره موتــور 01251689 شــماره شاســی 
S1412284666715 به علی گــودرزی مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط است.

زنگ خطر برای بازی های آسیایی به صدا درآمد

رکابزنان ایرانی در خانه، مدال نقره جهان برگردن چشم بادامی ها

برنامه های تیم ملی تکواندو با حضور کادر فنی جدید به زودی آغاز خواهد شــد و رقابت های آزاد کشوری 
نخستین برنامه برای ساختن تیمی جدید است.

 بر اساس اعالم سایت فدراسیون تکواندو، رقابت های قهرمانی آزاد کشوری به عنوان نخستین مرحله از رقابت های انتخابی 
تیم ملی طی روزهای 2۵ تا 2۷ اسفندماه در تهران و خانه تکواندو برگزار خواهد شد.

براساس اعالم فدراسیون تکواندو مدال آوران مسابقات قهرمانی آسیا، قهرمانی جهان، گرندی پری و گرنداسلم سال 20۱۶، 
مدال آوران کلیه تورنمنت های بین المللی داخلی و خارجی دارای گرید، رنکنیگ اول تا بیســتم و اول و دوم اوزان هشــتگانه 
لیگ برتر، ۱0 نفر اول رنکینگ و نفرات اول و دوم اوزان هشتگاته لیگ دسته اول، مدال آوران مسابقات قهرمانی بزرگساالن 

و جوانان کشور نیازی به  حضور در مسابقات مرحله نخست ندارند. 
در ادامه برترین های این رقابت ها به همراه منتخبین کادر فنی هفته دوم فروردین ماه در مرحله دوم مســابقات انتخابی 

شرکت کرده و جواز حضور در اردوی تیم ملی را دریافت خواهند کرد.
حذف معافیت ملی  پوشان

بر اســاس شــنیده ها در تیم ملی تکواندو دیگر چیزی به عنوان »معافیت« از رقابت های انتخابی وجود ندارد و تمامی 
مدال آوران تیم ملی از بازی های کشــورهای اســالمی گرفته تا گرندپری، گرند اســلم، جام جهانی، دانشجویان جهان و .... 
می بایســت به همراه منتخبین مرحله نخســت، در رقابت های انتخابی مرحله دوم شرکت کرده و جواز حضور در اردوی تیم 

ملی را دریافت کنند.
به عبارتی از این پس هیچ تکواندوکاری حاشیه امنیت نداشته و همه کسانی که مدعی حضور در ترکیب اصلی تیم ملی 

هستند می بایست با حضور در »شی هاپ چانگ« انتخابی هوگوی تیم ملی را از آن خود کنند.
رقابت های قهرمانی آســیا نخســتین آزمون تیم ملی تکواندو در ســال ۹۷ با هدایت فریبرز عسگری است و وی بعد از 

برگزاری مرحله دوم رقابتهای انتخابی چیزی حدود ۴0 روز برای آماده سازی شاگردان خود زمان دارد.
رقابت های تکواندو قهرمانی آسیا سوم و چهارم خردادماه ۹۷ به میزبانی ویتنام در هوشیمینه برگزار خواهد شد.

مدعیان تیم ملی تکواندو روی شی هاپ چانگ انتخابی
با وجود ورود وزیر ورزش و مکاتبات انجام شــده با رئیس  دیوان محاسبات، هنوز کمیته ملی پارالمپیک بیش از 

نیمی از بودجه خود را دریافت نکرده است.
مشــکالت مالی که از آبان ماه و به خاطر توقف در تخصیص بودجه  گریبانگیر کمیته ملی پارالمپیک شــد، همچنان به قوت 

خود باقی است چراکه در فاصله ۹ روز کاری مانده به پایان سال، هنوز بیش از نیمی از بودجه پارالمپیک پرداخت نشده است.
در واقع آبان آخرین ماهی بود که کمیته ملی پارالمپیک بودجه خود را دریافت کرد. بعد از آن به دلیل آنچه از ســوی دیوان 
محاسبات، عدم تصویب اساسنامه اعالم شد، تخصیص بودجه این کمیته قطع شد و تا به امروز هم انجام دوباره آن هنوز در دستور 
کار قرار نگرفته است. این در حالی است که طی این مدت پیگیری های زیادی در این زمینه انجام شده و حتی شخِص وزیر ورزش 
و عضو ناظر کمیته ملی پارالمپیک هم به موضوع ورود کردند اما هیچ یک نتیجه ای نداشته است. دیوان محاسبات به خاطر عدم 
تصویب اساســنامه کمیته ملی پارالمپیک اقدام به قطع یکباره روند تخصیص بودجه کمیته ملی پارالمپیک کرد، در حالی که این 
اساســنامه سال گذشــته به منظور تصویب نهایی به هیئت دولت ارسال شد اما با وجود گذشت بیش از یک سال، هنوز اساسنامه 
ارسالی، توسط دولت ابالغ نشده است. در هر صورت و برای پیگیری مشکالت مالی ایجاد شده برای کمیته ملی پارالمپیک که به 
خاطر توقف در تخصیص بودجه ایجاد شده، مسعود سلطانی فر وزیر ورزش نامه ای خطاب به عادل آذر رئیس  دیوان محاسبات ارسال 
کرده است. مشابه این نامه از طرف طیبه سیاوشی نماینده مجلس و عضو ناظر کمیته ملی پارالمپیک هم برای وی ارسال شده است. 
حتی قرار بود هفته گذشته نشستی مشترک میان وزیر ورزش و رئیس  دیوان محاسبات برگزار شود اما این نشست لغو شد. در هر 
صورت و با وجود پیگیری های انجام شده و مکاتبات صورت گرفته هنوز بودجه باقی مانده کمیته ملی پارالمپیک پرداخت نشده و 
همین مسئله مشکالت مالی زیادی را برای این کمیته ایجاد کرده است. 23 میلیارد تومان بودجه ای بود که در قانون و برای سال 
جاری کمیته ملی پارالمپیک در نظر گرفته شده بود اگرچه در ابالغ صورت گرفته این رقم به 2۱ میلیارد تومان کاهش پیدا کرد. 
این کمیته تا آبان ماه ۹ میلیارد و 200 میلیون تومان از بودجه ابالغی خود )2۱ میلیارد تومان( را دریافت کرد اما بخش باقی مانده 
بودجه که بیش از نیمی از آن می شود، هنوز تخصیص داده نشده است. همین موضوع مشکالت مالی این کمیته را موجب شده در 

حالی که ورزشکاران جانباز و معلول دوران آماده سازی برای حضور در بازی های پاراآسیایی را پشت سر می گذارند.

کمیته پارالمپیک همچنان در بحران بی پولی

تیم ملی فوتبال ایران تا پیش از رقابت های جام جهانی 2018 روسیه 8 بازی تدارکاتی برگزار خواهد کرد.
مهدی تاج رئیس  فدراســیون فوتبال گفت: شــرایط خوبی برای تیم ملی فراهم شــده اســت. با وجود قراردادی که با 
فدراســیون لیبی داشــتیم، آنها نتوانستند تیمشان را آماده بازی دوســتانه با ایران کنند. بر همین اساس تیم سیرالئون را 
هماهنگ کردیم که 2۶ اسفندماه در ورزشگاه آزادی با تیم ملی فوتبال ایران یک دیدار دوستانه داشته باشد. بدیهی است در 
روزهایی غیر از روز فیفا هماهنگ کردن یک تیم آن هم در فاصله زمانی که ما داشتیم سخت بود که خوشبختانه توانستیم 

این بازی را نهایی کنیم.
وی در ادامه بیان کرد: در فروردین ماه ۹۷ دو بازی تدارکاتی برای تیم ملی در نظر گرفته شده است. سوم فروردین، تیم 
ملی ایران به مصاف تیم تونس می رود که این دیدار در کشور تونس برگزار می شود. پس از آن روز هفتم فروردین ماه یک 

دیدار دوستانه با تیم الجزایر خواهیم داشت که این بازی در اردوی تدارکاتی تیم ملی در اتریش، برگزار می شود. 
تــاج در ادامه اظهارکرد: دو بازی دوســتانه هم در اردیبهشــت ماه در تهران خواهیم داشــت و در روزهای 2۱ و 28 
اردیبهشت به ترتیب به مصاف تیم های ملی فوتبال سوریه و ازبکستان خواهیم رفت. پس از آن، تیم ملی اردویی تدارکاتی 
در کشــور ترکیه برگزار خواهد کرد که در آنجا دو دیدار دوســتانه با تیم های ملی فوتبال ترکیه و یونان در روزهای ۷ و ۱2 
خردادماه انجام می دهد. آخرین بازی تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران پیش از رقابت های جام جهانی برابر تیم لیتوانی در روز 

۱8 خرداد ماه در کشور روسیه است.
رئیس فدراســیون با  اشاره به بازی های دوستانه تیم ملی گفت: این بازی ها براساس نیاز و پیشنهاد تیم ملی پیش بینی 
شده است که به نظرم دیدارهای تدارکاتی مناسبی است. امیدوارم تیم ملی ایران بتواند در روسیه عملکرد شایسته ای داشته 

باشد. 
تاج در پایان درخصوص میزبانی ایران از تیم های عربســتانی گفت: کنفدراسیون فوتبال آسیا امروز )دیروز( نامه ای در 
پاســخ به نامه ما ارسال کرد که در آن نوشته شده درخواست ایران را در کمیته مسابقات آینده در دستور کار قرار خواهند 

داد. البته بعید می دانم که به بازی های این فصل لیگ قهرمانان آسیا برسد.

سیرالئون به جای لیبی حریف ایران شد

عضو کمیته حقوقی و قضایی اتحادیه جهانی کشــتی با بیان اینکه انتصاب سرپرست توسط وزیر ورزش و تاج: بعید می دانم بتوانیم این فصل میزبان عربستانی ها شویم
جوانان می تواند باعث تعلیق فدراسیون کشتی شود، گفت: این موضوع بر خالف اساسنامه اعالمی از سوی ایران 

به اتحادیه جهانی کشتی است.
وثوق احمدی درباره مطرح شــدن برخی خبرها مبنی بر اینکه وزارت ورزش و جوانان قصد دارد برای فدراسیون کشتی 
سرپرست بگذارد و اینکه آیا این موضوع بر اساس اساسنامه فدراسیون کشتی و اتحادیه جهانی است یا خیر اظهار کرد: پس 
از اینکه اتحادیه جهانی کشتی چندی پیش نسبت به برخی بندهای اساسنامه فدراسیون کشتی ایران اشکاالت جدی را وارد 
کرد و چندین بار نامه نگاری نیز با فدراسیون کشتی ایران داشت تا این موارد اصالح شود، جلسه مجمع فدراسیون کشتی با 
حضور داورزنی، معاون وزیر ورزش و جوانان و تمامی اعضای مجمع فدراســیون کشتی من جمله روسای هیئت های کشتی 
و اشخاص حقیقی و حقوقی عضو در مجمع برگزار شد و در نهایت  اشکاالت وارد شده از سوی اتحادیه جهانی کشتی نسبت 
به اساســنامه قدیم مورد بحث و بررســی قرار گرفت و آن گونه که اتحادیه جهانی کشتی در نظر داشت، اساسنامه جدید به 

تصویب تمامی اعضا رسید و به اتحادیه جهانی کشتی ارسال شد.
عضو کمیته حقوقی و قضایی اتحادیه جهانی کشــتی ادامه داد: در اساســنامه جدید برخی بندها اصالح شد من جمله 
اینکه در اساســنامه قدیم اختیار برکناری یا انتصاب رئیس  فدراســیون و همچنین تعیین سرپرست بر عهده رئیس  سازمان 
تربیت بدنی سابق و یا وزیر ورزش بود که با توجه به اشکال اتحادیه جهانی کشتی نسبت به این بند در اساسنامه جدید، این 
موضوع اصالح شد و با رای مجمع اعالم شد رئیس  باید استعفای خود را به مجمع اعالم کند و در نهایت اعضای مجمع جلسه 
فوق العاده تشکیل دهند تا درخواست استعفای رئیس  فدراسیون را قبول و یا رد کنند. وی خاطرنشان کرد: اگر اعضای مجمع 
با استعفای رئیس  فدراسیون موافقت کنند، باید سرپرست فدراسیون با نظر اعضای مجمع انتخاب شود تا امور فدراسیون را 
تا زمان برگزاری انتخابات، اداره کند. وثوق احمدی تصریح کرد: لذا اگر خالف اساســنامه در این مورد اقدام شــود، می تواند 
دخالت دولت در امور فدراسیون تلقی شده و عواقبی همچون تعلیق فدراسیون کشتی را در پی خواهد داشت. بنابراین باید 
این موضوع به صورت دقیق، قانونی و بر اســاس مفاد اساسنامه جدید که به اطالع اتحادیه جهانی کشتی رسیده انجام شود. 
اتحادیه جهانی کشتی با توجه به شرایط پیش آمده بر روی کشتی ایران نظارت ویژه ای دارد و هر کاری بر خالف اساسنامه 

انجام شود می تواند عواقب بدی را برای کشتی ایران در پی داشته باشد.

فقط مجمع می تواند برای فدراسیون کشتی سرپرست بگذارد

رکابزنان ایران در حالی پس از قهرمانی آسیا به خانه 
برگشتند که حریفانشــان بالفاصله در قهرمانی جهان 
شرکت کردند و در مهم ترین اتفاق، رقیب دانشور عنوان 

نایب قهرمانی جهان را به دست آورد.
مسابقات دوچرخه سواری پیست قهرمانی جهان 20۱8 به 
فاصله هشت روز پس از قهرمانی آسیا برگزار شد. در واقع با پایان 
یافتن مسابقات قهرمانی آسیا تیم های ژاپن، چین، کره جنوبی، 
مالزی، هنگ کنگ و چین تایپه راهی این مســابقات شدند اما 
رکابزنان ایران به دلیل نداشتن سهمیه به خانه برگشتند و تنها 

نظاره گر عملکرد حریفانشان در میدان جهانی بودند.
نتایجی هم که حریفان ایران در قهرمانی آســیا و قهرمانی 
جهان گرفتند به خوبی نشان می دهد که ایران کار راحتی برای 
کســب مدال در بازی های آســیایی ندارد به طوری که محمد 
دانشــور در بازی های آسیایی 20۱۴ توانســت مدال طال ماده 
کایرین را بگیرد و در حالی باید از عنوان قهرمانی خود چند ماه 
دیگر دفاع کند که یک رکابزن مالزیایی سال 20۱۷ در این ماده 
قهرمان جهان شد و برنز المپیک گرفت و یک رکابزن ژاپنی هم 

مدال نقره جهان را در سال 20۱8 کسب کرد.
در واقــع روزهایی که مــا حضور در کاپ هــای جهانی و 
گرفتن سهمیه مسابقات جهانی و المپیک را از دست می دادیم 
حریفانمان به خوبی پیشــرفت داشتند به طوری که در جهان و 

المپیک مدعی کسب مدال هستند.
برای بازی های آســیایی هم بر روی کاغذ خیلی نمی توان 
امیدوارانــه به نتایج نگاه کرد چراکه از شــش مــاده، ایران در 

تعقیبی تیمی و انفرادی شرکت نمی کند چون سالهاست مدال 
آوری ایران در این ماده تعطیل شده است. در اومنیوم هم مدال 
گرفتن بسیار سخت است. در ماده های سرعت هم حریفان چشم 

بادامی ایران هر روز دارند فاصله خود را بیشتر می کنند.

 بنابراین فدراسوین دوچرخه سواری حدود پنج ماه فرصت 
دارد تا به فکر چاره ای باشــد و با برگــزاری اردوهای خارجی و 
حضور در مسابقات اروپایی این فاصله را کمتر کند تا در نهایت 
رکابزنان ایرانــی هم جزو مدعیان گرفتن مــدال در بازی های 

آسیایی باشند.
ابقاء مربیان تیم ملی دوچرخه سواری

در همین راســتا دیروز نشســت کمیته فنی فدراســیون 
دوچرخه سواری و خســرو قمری رئیس فدراسیون برگزار شد و 
در پایان کمیته فنی مربیان تیم ملی ســرعت، استقامت و نیمه 

استقامت را ابقا کرد.
در این نشســت ابتدا رسول هاشــم کندی مربی تیم ملی 
اســتقامت گزارشی از نتایج تیم ملی استقامت و نیمه استقامت 
ارائــه کرد و بــه هر کدام از ســؤاالت اعضا پاســخ داد. محمد 
ابوحیدری ســرمربی تیم ملی ســرعت نیز پس از هاشم کندی 

گزارشی از مسابقات پیست قهرمانی آسیا در مالزی ارائه کرد.
کمیته فنی در پایان سه ساعت جلسه و شنیدن برنامه های 
دو کادر فنی تیم ملی اســتقامت، نیمه اســتقامت و سرعت در 
نهایت تصمیم به ادامه همکاری با این دو نفر گرفت. بنابراین تا 
پایان بازی های های آسیایی جاکارتا رسول هاشم کندی و محمد 
ابوحیدری در سمت خود ابقا شدند. همچنین تصمیم گرفته شد 
از کمیته های تخصصی فدراسیون مشاورانی به کادر فنی اضافه 
شــوند. در پایان از دو مربی تیم ملی خواســته شد تا دستیاران 

خود را به کمیته فنی معرفی نمایند.
پریموش سرمربی تیم ملی کوهســتان هم هفته آینده به 
ایــران می آید در در مورد ادامه همکاری با با فدراســیون ایران 
مذاکراتی را داشــته باشــد.همچنین دیروز محمــود پراش از 
ملی پوشان پیشین سرعت و ناصر هوشیار به عنوان اعضای جدید 

کمیته فنی معرفی شدند.

باشگاه های غرب آسیا  برنامه رقابت های بســکتبال 
اعالم شد که تیم پتروشیمی به ترتیب با نماینده فلسطین، 

سوریه و لبنان مسابقه خواهد داد.
طبق اعالم مســئوالن برگزار کننده مســابقه، پتروشیمی 
ایران، سریت رام اهلل فلســطین، الجیش سوریه و الریاضی لبنان 
در این دوره از مســابقات باشگاه های غرب آسیا شرکت می کنند 
که نماینده ایران و لبنان مدعیان اصلی قهرمانی هستند.الریاضی 
لبنان در دوره گذشته به مقام قهرمانی رسیده و پتروشیمی امسال 

با جذب دو بازیکن خارجی توانمند، اســتفاده از ملی پوشــانش 
و همچنیــن حضور حامد حدادی به دنبــال پس گرفتن عنوان 
قهرمانی اش است.مســابقات این دوره به صورت دوره ای برگزار 
می شود و تیمی که بیشترین امتیاز را کسب کند قهرمان خواهد 

شد. برنامه دیدارهای پتروشیمی به این شرح است:
بیست و چهارم اسفند: پتروشیمی .............................. سریت رام اهلل
بیست و پنجم اسفند: پتروشیمی.............................. الجیش سوریه
بیست و ششم اسفند: پتروشیمی............................... الریاضی لبنان

اولین طالیی تاریخ المپیک ورزش ایران می گوید به رســول خادم توصیه می کنم به خاطر کشتی گیران و عزت 
کشتی ایران بماند و به کارش ادامه دهد.

امامعلی حبیبی اولین طالیی تاریخ ورزش ایران در بازی های المپیک در رابطه با استعفای رسول خادم از ریاست فدراسیون 
کشتی گفت: من اهل مداهنه نیستم اما به عنوان اولین طالیی تاریخ ورزش ایران در بازی های المپیک و با احترام به همه روسا 
باید بگویم که در عمرم رئیس فدراســیونی ندیدم که از رســول خادم بهتر باشد. البته دغدغه های خادم نیز شخصی نیست بلکه 

دغدغه او بزرگی و منافع کشتی کشور است.
قهرمان جهان و المپیک همچنین گفت: از مسئوالنی که با استعفای ایشان موافقت نکردند تشکر می کنم و از آن ها می خواهم 
که زمینه بازگشــت خادم را فراهم کنند و حامی و پشــتیبان او باشــند. من تا به حال رئیس فدراسیونی سالم تر از او ندیده ام و 

کارنامه اش نیز موفق بوده است.
وی ادامه داد: به رســول خادم توصیه می کنم که اگرچه شــاید برای موفقیت همه چیز مهیا نباشد اما به خاطر کشتی گیران 
و عزت کشــتی ایران هم که شــده بماند و به کارش ادامه دهد. به عنوان یک پدر نیز از او درخواست دارم که به خاطر سربلندی 
کشتی ایران، بماند. ضمن اینکه ورزش برد و باخت دارد و کشتی ایران در حال پوست اندازی برای المپیک 2020 است، بنابراین 

مسئوالن ورزش باید تا المپیک توکیو از ورزش اول ایران حمایت کنند تا پرچم کشورمان در بازی های المپیک به اهتزاز درآید.

توصیه امامعلی حبیبی به رسول خادم: 
مانند یک پدر می گویم  به کشتی برگرد

برنامه دیدارهای پتروشیمی در رقابت های بسکتبال غرب آسیا


