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سرویس ورزشی-
لیســت جدید تیم ملی نسبت به بازی با سیرالئون 
6 تغییر داشــت؛ حامــد لک، محمد انصــاری، احمد 
عبــداهلل زاده، کمال کامیابی نیا، امیــد نورافکن و علی 
علیپور نفراتی بودند که در لیست جدید تیم ملی جایی 
ندارند. شواهد امر نشان می دهد شش بازیکنی که دیروز 
خط خوردند کار بسیار سختی برای حضور در جام جهانی 

روسیه خواهند داشت. 
لیست تیم ملی فوتبال کشــورمان برای دو بازی دوستانه 
پیش رو در صفحه شخصی سرمربی تیم ملی اعالم شد.کارلوس 
کــی روش که پیــش از این بارهــا از صفحه شــخصی اش در 
فیس بوک برای انتشار اســامی تیم ملی استفاده کرده بود این 
بار نیز دســت به چنین کاری زد و اســامی تیم ملی برای دو 
بازی دوستانه با تونس و الجزایز را در فیس بوک خود اعالم کرد.

دروازه بان ها: علیرضا بیرانوند، امیر عابدزاده، رشید مظاهری 
و سیدحسین حسینی

مدافعــان: میالد محمــدی، محمدرضا خانــزاده، مرتضی 
پورعلی گنجی، پژمان منتظری، رامین رضاییان، روزبه چشمی، 

سیدجالل حسینی، سعید آقایی و وریا غفوری
هافبک ها: علی قلی زاده، علی کریمی، احســان حاج صفی، 
مسعود شــجاعی، امید ابراهیمی، ســعید عزت اللهی و سامان 

قدوس
مهاجمان: علیرضــا جهانبخش، کریــم انصاری فرد، کاوه 
رضایی، مهدی طارمی، مهدی ترابی، رضا قوچان نژاد، ســردار 

آزمون و وحید امیری
دیدارهــای دوســتانه تیم ملــی روزهای ســوم و هفتم 
فروردین ماه ۹۷ به ترتیب مقابل تونس و الجزایر برگزار خواهد 

شد.

شانس کم 6 بازیکن خط خورده برای حضور در جام جهانی
لیست جدید تیم ملی نسبت به بازی با سیرالئون 6 تغییر 
داشــت؛ حامد لک، محمد انصاری، احمد عبــداهلل زاده، کمال 
کامیابی نیــا، امید نورافکن و علی علیپــور نفراتی بودند که در 
لیســت جدید تیم ملی جایی ندارند. شواهد امر نشان می دهد 
شــش بازیکنی که دیروز خط خوردند کار بسیار سختی برای 

حضور در جام جهانی روسیه خواهند داشت. 
کارلوس کــی روش در این دو مرحله اردو ۳۴ بازیکن را به 
تیم ملی دعوت کرده است. به این ۳۴ بازیکن اگر اشکان دژاگه 
هم اضافه شــود احتماال این ۳۵ نفر، فهرست اولیه تیم ملی را 

تشــکیل خواهند داد. کی روش پس از بازی با سیرالئون در این 
باره گفته بــود: »در ۳۰ روز آینده فهرســت ۳۵ نفره را اعالم 
خواهیم کرد. فهرســت ۳۵ نفره ما هنوز بسته نیست و هر ماه 
امکان دارد بازیکنی اضافه یا کم شود از این فهرست و در پایان 
باید فهرست ۳۴ نفره ای را به فیفا اعالم کنیم.« در آستانه جام 
جهانی ایران یک فهرست ۲۴ نفره به فیفا معرفی می کند و در 

نهایت فهرست ۲۳ نفره نهایی تیم ملی اعالم می شود.
در درون دروازه همانطــور که کــی روش عنوان کرده پنج 
دروازه بان را مدنظر دارد. علیرضا بیرانوند، امیر عابدزاده، رشید 
مظاهری، سیدحسین حسینی و حامد لک دروازه بانانی که کی 

روش به آنها فکر می کند. علیرضا حقیقی هم شانســی نخواهد 
داشت.

حامد لک دیروز خط خورد و کار سختی برای قرار گرفتن 
در بین سه دروازه بان نهایی دارد. بیرانوند قطعا گزینه اول است. 
از بین حسین حسینی، رشید مظاهری و امیر عابدزاده هم یکی 
خط خواهد خورد. به نظر می رسد عملکرد دو ماه آینده این سه 

نفر در سرنوشت آنها موثر خواهد بود.
در خط دفاعی ۹ بازیکن در فهرســت کنونی حضور دارند 
و محمد انصاری خط خورد. قطعا از بین این ۹ نفر هم دو، سه 
بازیکن به فهرست نهایی نمی رسند. پس یا این حساب انصاری 
کار ســختی برای حضور در روسیه خواهد داشت. سعید آقایی، 

محمد خانزاده و روزبه چشمی هم باید تالش زیادی بکنند.
در خط میانــی احمد عبداهلل زاده، کمال کامیابی نیا و امید 
نورافکن خط خوردند. اکبــر ایمانی هم که پیش از این حذف 
شــد. در بین هافبک  های فعلی علی قلی زاده کار سختی برای 
حفظ خود دارد. او مزد بازی خوبش در بازی با ســیرالئون را با 
ماندن در اردو گرفت. مســعود شجاعی هم می داند که حضور 

تضمین شده ای ندارد.
در خــط حمله علی علیپور خط خورد. ترافیک خط حمله 
کار علیپور را سخت کرده است. قطعا از بین مهاجمان فعلی هم 

بازیکنانی خط خواهند خورد.
رقابــت فشــرده در تمامی خطوط نشــان می دهد حامد 
لــک، محمد انصاری، احمد عبداهلل زاده، کمال کامیابی نیا، امید 
نورافکن و علی علیپــور که دیروز خط خوردند برای حضور در 

روسیه واقعا کار دشواری پیش روی خود می بینند.
از همین حاال می توان پیش بینی کرد که یکی از مشکالت 
بزرگ کی روش برای جام جهانی ۲۰18 روسیه، انتخاب فهرست 

۲۳ نفره خواهد بود.

وزیر ورزش و جوانان می گوید ساختار جدید این وزارتخانه از سال آینده اجرایی می شود.
مسعود سلطانی فر در آخرین جلسه شورای معاونان این  وزارتخانه در سال 1۳۹6 اظهار داشت: سال آینده  رویداد های مهم 
دیگری مثل المپیک جوانان، مسابقات والیبال قهرمانی جهان و لیگ جهانی، مسابقات فوتبال جام ملت های آسیا و رقابت های 
بســکتبال  را پیش رو داریم که در کنار حمایت از آماده ســازی تیم   ملی فوتبال برای جام جهانی ۲۰18 و کاروان ایران در 

بازی های آسیایی، باید  خودمان را برای المپیک ۲۰۲۰ توکیو نیز آماده کنیم. 
وی در ادامه  اظهار کرد: وزارتخانه امسال دستاوردهای خوبی داشته است، ساختار مصوب وزارت ورزش و جوانان به تایید 
سازمان امور استخدامی کشور رسیده است و از سال جدید اجرا خواهد شد و قطعا با این تغییرات فرصت ارائه خدمت بیشتر 

و بهتر در سال آینده و استفاده بهینه از منابع و بهره وری باال را در دستور کار قرار می دهیم. 
سلطانی فر با بیان اینکه در بخش پروژه ها، مسئولیت شرکت توسعه و نگهداری بسیار سنگین است، افزود: برای رویداد 
فجر چهلم انقالب اســالمی  قول داده ایم تا از هفته دولت تا دهه فجر ســال ۹۷ هر هفته یک پروژه بزرگ را افتتاح و تقدیم 
مردم ایران کنیم.  ســلطانی فر در پایان بار دیگر بر حفظ آرامش در حوزه ورزش تاکید کرد و افزود: رویکرد و سیاســت اصلی 
ما آرام سازی و  جلوگیری از حاشیه هاست. معتقدیم با حفظ احترام، صبر و حوصله و خویشتنداری می توانیم با خدمت بیشتر 
رضایت خداوند و مردم را بیشتر جلب کنیم. وی در پایان با بیان اینکه در جام جهانی فوتبال ۲۰18 روسیه در گروه دشواری 
قرار داریم، خاطر نشــان کرد: با حمایت و تدارک وســیعی که دیده ایم  امیدوارم فوتبالیســت های ما بتوانند در جام جهانی 

بازی های قابل قبولی ارائه دهند. 

ساختار جدید وزارت ورزش از سال آینده اجرایی می شود 
به نظر می رســد یکی از ستاره های سال های اخیر تیم ملی والیبال دیگر قصد بازگشت به بازی های ملی را 

ندارد.
شــهرام محمودی در شــرایطی بعد از المپیک ۲۰16 پایان کارش در تیم ملی را اعالم کــرد که در گام اول خودش از 
یک جدایی موقت خبر داده بود. پشــت خط زن تیم ملی والیبال که در ۲ سال اخیر نقش کلیدی هم در موفقیت های بانک 
سرمایه داشته، در بازی های ملی سال ۹6 با تصمیم خودش حضور نداشت؛ اما برای سال ۹۷ همه در انتظار بازگشت او بودند.
حتی ایگور کوالکوویچ وقتی در نشست خبری چند هفته قبل خود با سؤالی درباره شهرام محمودی مواجه شد، نتوانست 
عالقه خودش به ســبک بازی این بازیکن را مخفی کند و اعالم کرد از بازگشــتش استقبال می کند.با این حال در این مدت 
شهرام محمودی هم هیچ وقت از تصمیم قاطع خود برای خداحافظی یا بازگشت به بازی های ملی پرده برنداشته بود. البته او 

گام اول قبل از تصمیم گیری را وجود نامش در لیست سرمربی تیم ملی می دانست.
برخالف سال گذشته که نام شهرام محمودی در لیست اولیه تیم ملی قرار گرفت و سپس او با کوالکوویچ صحبت کرد و 

از خداحافظی موقت سخن گفت؛ حاال خبری از نام این بازیکن در لیست ۳۷ نفره مرد مونته نگرویی نیست. 
کوالکوویچ در این مدت یکی، ۲ جلسه با شهرام محمودی برگزار کرد و دوست داشت که در تیم ملی باشد. به هر حال 
او بازیکن با کیفیتی اســت و در تیم باشــگاهی اش این را نشان داده است. در این جلســات محمودی اعالم کرد با توجه به 
مصدومیت های کهنه باید ریکاوری کند و نمی تواند در تیم ملی باشد. بدین ترتیب باید خداحافظی شهرام محمودی از تیم 

ملی والیبال را همیشگی دانست.

خداحافظی موقت ستاره والیبال همیشگی شد! 

فدراسیون کشتی عملکرد تیم های مختلف کشتی ایران در چهار سال گذشته )۱۳۹۳ تا ۱۳۹6( را اعالم کرد. 
در روزهایی که اختالفات وزارت ورزش و فدراسیون کشتی بر سر استعفای رسول خادم از ریاست فدراسیون باال گرفته، 
روز گذشــته سایت فدراسیون کشتی عملکرد چهار ســاله این فدراسیون را منتشر کرد. در این گزارش آمده بود: فدراسیون 
کشــتی در سال های 1۳۹۳ تا 1۳۹6 )چهار ســال( در مجموع اعزام تیم های خود به رقابت های جهانی، المپیک، بازی های 

آسیایی، آسیایی و تورنمنت های بین المللی صاحب 6۲8 مدال طال، ۳۰1 مدال نقره و ۵6۰ مدال برنز شد.
همچنین فدراســیون کشــتی در این ۴ ســال ۲۲۴ اعزام بین المللی داشــت و همچنین ۲۳۹ رقابت داخلی و داخلی- 
بین المللی را برگزار کرد. تیم های ملی کشتی در این ۴ سال عناوین متعددی را به دست آوردند که از مهم ترین آنها قهرمانی 
تیم های نوجوانان، جوانان و بزرگســاالن فرنگی برای اولین بار در تاریخ در رقابت های  جهانی، دو قهرمانی پیاپی تیم جوانان 
آزاد در رقابت های جهانی، کسب بهترین نتیجه کاروان ایران در رقابت های المپیک ریو و به دست آوردن مدال طال پس از 16 
ســال و بهترین نتیجه پس از المپیک آتالنتا، کسب بهترین نتیجه کاروان ایران در بازی های آسیایی ۲۰1۴ اینچئون توسط 
کشتی، حضور همیشگی روی سکوی جهانی به جز سال ۲۰1۷ )در رشته کشتی آزاد( در هر دو رشته، حضور همزمان تیم های 
ملی روی سکوی جهانی در تمامی رده های سنی به صورت متناوب و شش قهرمانی متوالی در رقابت های جام جهانی کشتی 
آزاد بود. فدراســیون کشتی راه اندازی کشتی کالسیک بانوان زیر نظر اتحادیه جهانی با حفظ ارزش های اسالمی، دیپلماسی 
فعال در عرصه های مختلف بین المللی در ســطح دنیا، عضویت نماینده ایران در هیئت  رئیسه اتحادیه جهانی پس از سال ها، 
حضور 1۴ ایرانی در کمیســیون های مختلف اتحادیه جهانی و... را از دیگر دســتاوردهای فدراسیون خود عنوان کرد. جالب 
اینکه با چنین کارنامه درخشانی هنوز وزارت ورزش اقدامی خاصی برای بازگشت رسول خادم به فدراسیون انجام نداده است.

ارائه گزارش عملکرد کشتی ایران در چهار سال گذشته 

فهرست کی روش برای بازی با تونس و الجزایر اعالم شد

رفت و آمد 6 بازیکن در لیست جدید تیم ملی فوتبال
رقابت نفس گیر بازیکنان برای حضور در جام جهانی 2018 برنامه سفر تیم ملی به تونس 

تیم ملی فوتبال ایران روز سوم فروردین در دیداری تدارکاتی به مصاف تیم ملی 
تونس خواهد رفت و ملی پوشان کشورمان طبق برنامه امروز راهی این کشور خواهند 
شــد. طبق برنامه اعضای تیم ملی ساعت ۷:۳۰ صبح امروز تهران را به مقصد ترکیه 

ترک خواهند کرد و از آنجا مستقیما راهی تونس خواهند شد. 
ساغالم دلخور از تراکتور ایران را ترک کرد! 

ارطغرول ساغالم سرمربی ترک تبار که حدود دوماهی است هدایت تراکتورسازی 
را برعهده گرفته ، در روزهای پایانی سال ۹6 به مدیران این باشگاه شوک داد. ساغالم 
که در روز امضای قرارداد با تراکتورســازی 1۵۰ هــزار دالر از مبلغ قراردادش را به 
صورت نقدی دریافت کرده بود، بابت پرداخت نشــدن قسط دوم مطالباتش ناراحت 
است. مسئوالن باشگاه تراکتورسازی باید حدود یک هفته قبل 8۰ هزار دالر از مبلغ 
قرارداد ساغالم را به عنوان قسط دوم به این مربی پرداخت می کردند اما این مسئله 
با تاخیر مواجه شــد تا موجبات دلخوری ســاغالم فراهم شود. ساغالم که دیشب با 
تعطیلی چند روزه تمرینات تراکتورسازی به دلیل عید نوروز راهی ترکیه شد، بدون 
اینکه دلخوری اش از پرداخت نشــدن مطالبات را به باشــگاه اعالم کند، در اقدامی 
ناگهانی توســط وکیل خود نامه ای به فدراسیون فوتبال نوشت. در نامه ای که وکیل 
سرمربی ترک تبار به فدراســیون فوتبال نوشته آمده که حدود یک هفته تاخیر در 
پرداخت مطالبات این مربی پیش آمده و در صورت عدم پرداخت این مبلغ شــکایت 
رســمی خود را اعالم می کند. ســاغالم با این کار به نوعی قصد داشته به مسئوالن 
فدراسیون فوتبال و تراکتورسازی هشدار بدهد که اگر این پول پرداخت نشود، عواقب 

بعدی با مسئوالن باشگاه خواهد بود. 
هیئت فوتبال تهران به راه آهن کمک می کند 

فریبرز محمودزاده مســئول برگزاری لیگ دســته یک فوتبال ایران اظهار کرد: 
امروز جلســه ای در دفتر ســازمانی به اتفاق دبیر سازمان لیگ، رئیس  هیئت فوتبال 
و آقای رشــیدی مدیرعامل باشــگاه راه آهن برگزار کردیم. در این جلســه مقرر شد 
مدیرعامل باشــگاه راه آهن برای پیگیری مشکالت این باشگاه با هیئت فوتبال تهران 
هماهنگ باشیم. باشگاه راه آهن تا این جای کار با همه موانع و مشکالت تیم را آماده 
مســابقه ها کرده است. رئیس هیئت فوتبال تهران قول داده که مشکالت این باشگاه 

را به حداقل برساند. 
امیدواری دژاگه به بازی در جام جهانی

اشکان دژاگه که این روزها با همکاری مستقیم سرمربیان تیم ملی ایران و باشگاه 
ناتینگهام فارست و هم چنین کادر پزشکی هر دو تیم در حال انجام تمرینات ریکاوری 
است درباره آخرین شرایطش پس از عمل جراحی به سایت فدراسیون فوتبال گفت: 
دوران آســانی برای من نیست. فکر می کنم دشوارترین موقعیتی است که در دوران 
زندگی حرفه  ای ام داشته ام. قبل از این آسیب دیدگی خیلی تالش کردم که خودم را 
به انگلیس برسانم اما متاسفانه این مصدومیت پیش آمد. باید بگویم قسمت بود و آدم 
باید همیشــه خدا را شــکر کند. االن سعی می کنم که خودم را زود به شرایط خوب 
گذشــته برسانم. دژاگه افزود: با این حال االن می توانم درباره آخرین وضعیتم بگویم 
که هر روز زیر نظر تیم ملی و باشگاه ناتینگهام فارست در لندن کار می کنم و با هم 
رو بــه جلو حرکت می کنیم. تیم ملی و کارلوس کی روش خیلی به من می رســند و 
حمایت های ســرمربی تیم ملی انرژی خیلی مثبتی را به من داده است. کی روش و 
کارانکا با هم کار می کنند تا من بتوانم به زودی خودم را به شــرایط خوب برســانم. 
آنها هم به من کمک می کنند و هم حمایت الزم را از من داشته اند و فیزیوتراپ تیم 
هم پشــت من اســت و روی من کار می کند. وی با بیان اینکه این خواست خداست 
که بتوانم خودم را به جام جهانی برسانم یا نه، گفت: امیدوارم همه چیز ان شاءاهلل به 
خوبی انجام شود. هنوز تا جام جهانی زمان وجود دارد و من هر کاری انجام می دهم 

که بتوانم خودم را برای کمک به تیم ملی برسانم.
دوباره تعطیالت، دوباره مشکل مالی برای پارس جنوبی 

باشگاه پارس جنوبی جم که یک باشگاه نوپا محسوب می شود و تیم فوتبال آن 
توانست در عرض هفت سال خودش را به لیگ برتر برساند، خودش را به عنوان یک 
باشــگاه کم حاشیه معرفی کرده است اما آنها در تعطیالت نیم فصل و در تعطیالت 
یک ماهه لیگ برتر که در حال سپری شدن است با مشکل مالی روبه رو هستند.آن ها 
این بار هم مانند مشــکل مالی که در نیم فصل نخســت با آن روبه رو بودند، به خاطر 
عدم پرداخت بودجه از سوی وزارت نفت، نتوانستند حقوق بازیکنان را پرداخت کنند. 
باشــگاه پارس جنوبی قرار بود پیش از آغاز ســال نو ۲۰ درصد از قرارداد بازیکنانش 
را پرداخت کند اما این کار عملی نشــد. در آذر ماه بود که سعید فائقی عضو شورای 
تربیت بدنی وزارت نفت اعالم کرد که این وزارت در پیگیری مشــکالت باشگاه های 
پارس جنوبی و صنعت نفت شــانه خالی نمی کند. بایــد دید واکنش وزارت نفت به 
مشــکالت اخیر پارس جنوبی چه خواهد بود و آیا آنها در راســتای پرداخت حقوق 

بازیکنان این تیم اقدامی انجام می دهند یا نه؟
معینی: به زودی سرمربی تیم امید را انتخاب می کنیم 

فریــدون معینی رئیس کمیته جوانان درباره وضعیت انتخاب کادر فنی تیم ملی 
امید اظهار داشت: با جلساتی که داشتیم و بررسی های صورت گرفته و حساسیت هایی 
که وجود دارد تصمیم بر این شد؛ به زودی انتخاب کادر فنی تیم امید صورت بگیرد 
و به طور حتم گزینه اصلح برای تیم امید ایران انتخاب خواهد شــد.وی افزود: برای 
انتخــاب کادر فنی تیم امید ایران هم با مربیــان ایرانی و هم خارجی صحبت هایی 
داشــته ایم. براین اساس در حال بررسی نهایی هســتیم تا مربی تیم امید را تعیین 
کنیم. معینی تصریح کرد: تا 1۰ اردیبهشــت فرصت داریم که موافقت شــرکت در 
بازی های آسیایی را اعالم کنیم و تا نهم تیرماه هم فرصت برای ارسال اسامی هست. 
به طور حتم با تصمیم گیری مناسب به جمع بندی نهایی خواهیم رسید. ولی در اولین 
فرصت ســرمربی معرفی و از بعد از عید هم سه اردوی پاره وقت برگزار خواهد شد و 
با تعطیلی لیگ به طور کامل تا بازی های جاکارتا اردو به صورت مدون انجام خواهد 

شد و خوشبختانه در تقویم لیگ هم این بازی ها دیده شده است.

برنامه پخش زنده ورزش از تلویزیون 

پنجشنبه 2 فروردین ۱۳۹7
مسابقات فوتبال دوستانه

*دانمارک ...................................................... پاناما )شبکه ورزش – ساعت ۲۳:۳۰(
جمعه ۳ فروردین ۱۳۹7

مسابقات فوتبال دوستانه
* روسیه ..................................................... برزیل )شبکه ورزش – ساعت ۲۰:۳۰(
* تونس ............................................................... ایران )شبکه سه – ساعت ۲۳:۳۰(

شنبه 4 فروردین ۱۳۹7
مسابقات فوتبال دوستانه

* آلمان ...................................................... اسپانیا )شبکه ورزش – ساعت ۰۰:1۵ (

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 هفته بیست و ششم لیگ برتر فوتبال

پنجشنبه ۹ فروردین ۱۳۹7
* نفت تهران .................................................................... استقالل تهران )ساعت 16(
* گسترش فوالد ...................................................... صنعت نفت آبادان )ساعت 1۵(
*پرسپولیس ................................................................................. سایپا )ساعت18:۴۵(

جمعه ۱0 فروردین ۱۳۹7
* مشکی  پوشان ........................................................... استقالل  خوزستان )ساعت1۷(
* سپیدرود رشت ........................................................ پارس  جنوبی  جم )ساعت1۷(
* ذوب آهن ................................................................... تراکتورسازی )ساعت1۷:۳۰(

شنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹7
* پیکان ..................................................................................... سپاهان )ساعت1۷:۳۰(
* فوالد .............................................................................................. پدیده )ساعت 1۹(

برنامه دیدارهای نمایندگان فوتبال ایران 
در دور برگشت لیگ قهرمانان آسیا

دوشنبه ۱۳ فروردین ۱۳۹7
* گروه سوم: نسف قارشی ازبکستان  . ............................... پرسپولیس )ساعت 1۹(
* گروه چهارم: استقالل ........................................................ الریان قطر )ساعت ۲۰(

سه شنبه ۱4 فروردین ۱۳۹7
* گروه اول: االهلی عربستان   .................................... تراکتورسازی )ساعت ۲۰:۵۰(
* گروه دوم: ذوب آهن  ................................................  الدحیل قطر )ساعت 18:۴۵(

دوشنبه 27 فروردین ۱۳۹7
* گروه سوم: پرسپولیس  . ................................................. السد قطر )ساعت 1۹:۳۰(
* گروه چهارم: الهالل عربستان  .........................................  استقالل)ساعت  ۲۰:1۵(

سه شنبه 28 فروردین ۱۳۹7
*گروه اول: تراکتورساز ی ...................................................... الغرافه قطر )ساعت 1۹(
*گروه دوم: لوکوموتیو ازبکستان .....................................  ذوب آهن)ساعت 18:۳۰(

برنامه دیدارهای هفته بیست و نهم لیگ دسته اول
پنجشنبه ۹ فروردین ۱۳۹7

* راه آهن........................................................................... خونه به خونه )ساعت 16( 
* برق جدید شیراز.......................................................... مس رفسنجان )ساعت 16(
* اکسین البرز........................................................................... صبای قم )ساعت 16(
* مس کرمان.................................................................... نفت  م.سلیمان )ساعت 16(
* نساجی مازندران.............................................................. بادران تهران )ساعت 16(
* گل گهرسیرجان.......................................................... آلومینیوم اراک )ساعت 16(
* ملوان.................................................................................. فجر سپاسی )ساعت 16(
* شهرداری تبریز....................................................... ایران جوان بوشهر )ساعت 16(
* شهرداری ماهشهر.......................................... ماشین سازی تبریز )ساعت 16:۳۰(

برنامه دیدارهای مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا
سه شنبه ۱4 فروردین ۱۳۹7

* سویای اسپانیا ............................................. بایرن مونیخ آلمان )ساعت ۲۳:1۵(
*یوونتوس ایتالیا ............................................ رئال مادرید اسپانیا )ساعت ۲۳:1۵(

چهارشنبه ۱5 فروردین ۱۳۹7
* بارسلونای اسپانیا.......................................................... رم ایتالیا )ساعت ۲۳:1۵(
* لیورپول انگلیس................................. منچسترسیتی انگلیس )ساعت ۲۳:1۵(

جدول رده بندی لیگ دسته اول- جام آزادگان
امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختمساویبردبازیتیم

128159438211754. نفت  م.سلیمان
228157637181952. فجر سپاسی

3271311330151550. خونه به خونه
4281213343261749. بادران تهران

52814683024648. نساجی مازندران
628135103429544. مس کرمان

728111072923643. اکسین البرز
82891543123842. ملوان      

927101073426840. گل گهرسیرجان
102891272523239. مس رفسنجان

336-112899102326. برق جدید شیراز
122897123634234. شهرداری ماهشهر

431-132787122731. شهرداری تبریز
730-142761292330. آلومینیوم اراک

929-1528611111928. ماشین سازی تبریز
1725-162867152643. ایران جوان بوشهر

3012-172819182252. صبای قم   
3510-182824221449. راه آهن     

صفحه 9
دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳9۶ 

اول رجب ۱4۳9 - شماره ۲۱۸۷۱

فدراســیون جهانــی تاریخ 
وزنه برداری  مســابقات  برگزاری 
قهرمانــی جهان بزرگســاالن را 

مشخص کرد.
در  وزنه برداری  جهانی  فدراسیون 
حاشیه مسابقات جهانی آمریکا ۲۰1۷ 
میزبانی مســابقات سال آینده را از پرو 
گرفت و به ترکمنستان داد. فدراسیون 
جهانــی زمانی کــه میزبــان جدید 
مسابقات جهانی ۲۰18 را معرفی کرد، 
اعالم کرد تاریخ دقیق مسابقات هم به 

زودی مشخص می شود.
البته در میان یک ســایت قزاقستانی مدعی شد میزبانی به قزاقستان سپرده شده اما فدراسیون جهانی دیروز )یکشنبه( 

تاکید کرد عشق آباد ترکمنستان میزبان مسابقات است و مسابقات هم 1 تا 1۰ نوامبر )1۰تا 1۹ آبان( برگزار می شود.
نشست هیئت  رئیسه فدراسیون جهانی ۲۹ تا ۳۰ اکتبر )۷ تا 8 آبان( برگزار می شود. تاریخ کنگره فدراسیون جهانی هم 

۳1 اکتبر )۹ آبان( است.

اعالم تاریخ برگزاری مسابقات وزنه برداری قهرمانی جهان در ترکمنستان 

واکنش سرپرست تیم ملی والیبال به ابهامات لیست جدید ملی پوشان

بازیکنان معترض به تمرین تیم ملی بیایند!
سرپرســت تیم ملی والیبال در واکنش به انتقادات 
صورت گرفته از لیســت جدید تیم ملی گفت: قطعا این 
لیست با نظر مســتقیم ایگور کوالکوویچ بوده و او فقط 
از همکارانش مثل پیمان اکبری مشــورت گرفته و اینطور 
نیست که فرد دیگری در انتخاب نفرات دخالت کرده باشد. 
لیگ ملت های والیبال و مســابقات قهرمانی مردان جهان دو 
رویداد مهم پیش روی تیم ملی والیبال ایران در ســال ۹۷ است. 
ایگور کوالکوویچ، سرمربی تیم ملی والیبال کشورمان اسامی ۳۷ 
بازیکن را برای شــرکت در اردوی تیم ملی که از 1۴ فروردین ماه 
شروع خواهد شد را اعالم کرد که بازیکنان در سه مرحله به اردوی 

تیم ملی ملحق خواهند شد. 
با انتشــار اسامی بازیکنان دعوت شــده به تیم ملی، برخی 
انتقادات نســبت به لیســت تیم ملی مطرح شد. برخی ها معتقد 
بودند که سرمربی تیم ملی، لیگ را به خوبی بررسی نکرده است و 
برخی های دیگر اعتقاد داشتند که این لیست را ایگور نداده، بلکه 

اطرافیان وی این بازیکنان را به وی معرفی کرده اند.
آرش کشــاورز، دریافت کننده ســابق تیم ملــی و عضو تیم 
شهرداری تبریز درمورد فهرست مدنظر کوالکوویچ اظهار داشت: 
از خودم نمی گویم که طبق آمار خــوب بودم، اما معتقدم حمزه 

زرینی، مصطفی شــریفات، محمدرضا موذن از شهرداری تبریز، 
آرمین تشکری از شهرداری ورامین، حسین امیری و حسن صنوبر 
از اردکان، شایســته دعوت به تیم ملی هستند و نمی دانم معیار 

آقای ایگور برای دعوت چیست؟
حــال اگر از موضــوع دعوت نشــدن نفرات شایســته هم 
چشم پوشــی کنیم، موضوع دعوت بازیکنان در سه مرحله مطرح 
می شــود؛ مگر ســعید معروف، کاپیتان تیم ملی همــراه با تیم 
باشگاهی اش در مرحله نهایی پلی آف لیگ برتر حضور داشت که 
در مرحله دوم به اردو فراخوانده شــده است؟ و نکته دیگر اینکه 
بازیکنانی مانند قاســم کارخانه، علی شــفیعی، طاهر وادی، اکبر 
والیــی، رضا قــرا که در فینال لیگ برتر حضور داشــتند چرا در 

مرحله اول دعوت شدند؟
پاسخ خوش خبر به انتقادات

در پاســخ به انتقادات مطرح شده، خوش خبر سرپرست تیم 
ملی والیبال گفت: سرمربی تیم ملی روی این لیست خیلی دقیق 
عمل کرد. بــه نظرم او برای تک تک نفراتی که در لیســت قرار 
گرفتند، دلیل و برهان دارد. از شنبه بازیکنان زیادی با من تماس 
گرفتند و ناراحت بودند که چرا نامشان در لیست تیم ملی نیست. 
من هم از آنها دعوت کردم که با شــروع اردوها ســر تمرین تیم 

برنامه دیدارهای باقیمانده هفته بیست و هشتم لیگ دسته اول

دوشنبه 28 اسفند ۱۳۹6
*خونه به خونه ............................................................ گل گهرسیرجان )ساعت 1۵( 
*آلومینیوم اراک ............................................................ شهرداری تبریز )ساعت 1۵(

سعید مالیی با برتری مقابل رقیب هلندی خود به 
نشــان برنز رقابت های جودو گرنداسلم )جایزه بزرگ( 

روسیه دست پیدا کرد.
در ادامه این رقابتها که در شــهر »یکاترینبورگ« برگزار 
شــد، ســعید مالیی در دیدار رده بندی وزن 81- کیلوگرم به 
مصاف »فرانک دیولت« از هلند رفت و در دو دقیقه و ۲۷ ثانیه 
رقیب قدرتمند خود را شکست داد و به نشان برنز دست یافت. 
این هلندی نفر دوم رنکینگ جهانی اســت و در گرند اســلم 
پاریس نشان برنز کســب کرده بود. مالیی صبح دیروز بعد از 

یک دور اســتراحت، »پیترایوان« از جمهوری چک و »مورات 
خاباچیروف« از روسیه را شکست داد و به نیمه نهایی راه یافت 
و در این مرحله برابر »تاکاشــی ساســاکی« از ژاپن و دارنده 
مدال طالی قهرمانی جوانان آسیا در سال ۲۰1۴ در مدت ۳1 
ثانیه ضربه فنی شد و به دیدار رده بندی رفت.تیم کشورمان دو 
نماینده در این رقابتها داشت که پیش از مالیی، جواد محجوب 
در وزن 1۰۰+ کیلوگرم با قبول شکست برابر »گرول هنک« از 
هلند از دور مسابقات کنار رفت. این دوره از رقابتها عصر دیروز 

با شناخت تیم ها و نفرات برتر به پایان رسید.

سرمربی تیم والیبال نوجوانان پس از پایان اردوی انتخابی این تیم که با حضور ۳84 بازیکن در مدت یک هفته 
برگزار شد، ۳2 بازیکن را به اردوی نخست آماده سازی و انتخابی دعوت کرد.

دوازدهمین دوره مســابقات والیبال قهرمانی نوجوانان پسر زیر 18 سال آسیا از 8 تا 1۵ تیرماه به میزبانی جمهوری اسالمی 
ایران در شهر تبریز برگزار می شود. اردوی انتخابی تیم ملی والیبال نوجوانان که از روز یک شنبه ۲۰ اسفندماه در سالن فدراسیون 
شــروع شده بود، عصر شنبه به پایان رسید. فهرست بازیکنان دعوت شــده به این اردو به این قرار است: مازندران: امیر داداشی، 
امیرحســین صداقت، عرفان جاللی نژاد، امیررضا ناصری، محمد اکبری، علی محمدی و محمد حسین غالمپور، آذربایجان غربی: 
سهیل مسعود، کمیل اکبری، امیر حسین همتی، امیر حسین قاسمی، بردیا سعادت و کاریل داداش آده، گلستان: ایمان قلیچ راد 
و حســام الدین نظری، تهران: ســجاد جلوداریان و  اشکان ملک لو، خراسان رضوی: ســینا هادیون، فرزاد یگانه و محمد معظمی، 
آذربایجان شرقی: میر مهدی موسوی و محمد ولی زاده، هرمزگان: رامین شهنوازی و محمد امین رون، گیالن: امیرحسین خانی و 
علیرضا عبدالهی، فارس: رضا محمود آبادی، همدان: احمد خانی، خراسان شمالی: علی حاجی پور، لرستان: امیرحسین ویسکرمی، 

یزد: امین خواجه خلیلی و البرز: علی حاجی محمدی. 

در پایان جلسه مدیران باشگاه بانک سرمایه تصمیم بر آن شد تا این تیم که سه دوره پیاپی قهرمانی لیگ برتر 
را در کارنامه دارد از ادامه تیمداری در والیبال انصراف دهد.

پس از جلســه مدیران باشگاه بانک سرمایه که در حضور مدیرعامل این تیم و اعضای هیئت مدیره بانک سرمایه برگزار شد، 
تصمیم بر این شد که تیم والیبال بانک سرمایه که به تازگی سومین قهرمانی اش در لیگ را جشن گرفته بود و سابقه دو قهرمانی 
جام باشگاه های آسیا را در کارنامه دارد از ادامه تیمداری در لیگ برتر والیبال انصراف دهد و به این ترتیب این تیم والیبال به طور 
کامل منحل شــد. هم چنین با اعالم مســئوالن باشگاه بانک سرمایه تمامی بازیکنان این تیم آزاد هستند و می توانند مبالغ باقی 

مانده را با باشگاه تسویه کنند.

قهرمان لیگ برتر والیبال، رسما منحل شد

مقام چهارمی کیخا در جام جهانی ژیمناستیک 

اجاقی سرمربی تیم ملی ووشو باقی ماند

دعوت از ۳۲ بازیکن به اردوی تیم والیبال نوجوانان 

مدال برنز جودوکار ایرانی در رقابت های جایزه بزرگ روسیه

ســعیدرضا کیخــا در رقابت های جــام جهانی 
ژیمناستیک باکو به مقام چهارم رسید.

در چهارمین روز مســابقات جام جهانی باکو، سعیدرضا 
کیخا در فینال وســیله خرک حلقه بــا 1۴/۵66 امتیاز پس 
از نماینــدگان چیــن، چین تایپه و ژاپــن در رده چهارم قرار 

گرفت. کاپیتان تیم ملی ایران در دور مقدماتی این مسابقات 
با ایســتادن در رده سوم، فینالیست شــده بود. کیخا در این 
رقابت ها توانست دو حرکت جدید با عنوان های کیخا ۳ و کیخا 
۴ را اجرا و به نام ایران و خود در کتاب جهانی ژیمناســتیک 

جهان ثبت کند.

اســامی اعضای کادرفنی تیم های ملی ووشو جوانان و بزرگساالن معرفی شدند که بار دیگر »حسین اوجاقی« 
سرمربی تیم ملی بزرگساالن شد.

اســامی کادرفنی تیم های ملی ووشوی جوانان و بزرگساالن ایران برای بازی های آسیایی ۲۰18 جاکارتا و رقابت های جوانان 
جهان از سوی کمیته فنی فدراسیون ووشو معرفی شدند. با اعالم اسامی، »حسین اوجاقی« بار دیگر به عنوان سرمربی تیم ملی 
بزرگســاالن انتخاب شد. بازی های آسیایی ۲۰18 از اواخر مردادماه به میزبانی اندونزی آغاز می شود و مسابقات قهرمانی جوانان 

جهان، تیرماه در شهر »برازیلیا« پایتخت کشور برزیل برگزار خواهد شد.

خانم سمیرا عبدالملکی فرزند محمدعلی به طرفیت آقای محمد سطوتی 
صالح فرزندعبداله دادخواستی به خواسته تنظیم سند به این شعبه تقدیم 
نموده که به کالســه 112/812/96 ثبت گردیده و وقت رسیدگی به روز 
چهارشنبه مورخه 97/2/5 ساعت 10:00 صبح تعیین گردیده است نظر به 
اینکه خوانده مجهول المکان است بنا به تقاضای خواهان و دستور دادگاه 
و حسب تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب را در یک نوبت 
در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج و آگهی 
می گردد تا خوانده با مراجعه به این شعبه نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در دادرســی حاضر شــود در غیر این صورت دادگاه غیابًا به 
پرونده رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود چنانچه بعداً نیازی به آگهی 

مجدد باشد برای یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز است.

م الف 502
حوزه ۱۱۲ شورای حل اختالف کبودرآهنگ

آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست 
و ضمائم به سطوتی صالح فرزند عبداله

آگهی حصر وراثت
بانو ســروگل شــهرت پاپی نام پدر آقا به شناسنامه 363 صادره از اندیمشــک درخواستی به خواسته صدور 
گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که شادروان مرحوم پری جان شهرت قای به شناسنامه 338 صادره 
دزفول در تاریخ 96/7/11 در اندیمشــک اقامتگاه دائم فوت ورثه اش عبارتند از 1- متقاضی سروگل پاپی به 
ش.ش 363 صادره از اندیمشــک )دختر متوفی( 2- مریم پاپی به ش.ش 231 صادره از اندیمشــک )دختر 
متوفــی( وال غیر. اینک با انجام تشــریفات قانونی مراتب مزبور را در یــک نوبت آگهی می نماید تا هرکس 
اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال 
گواهی صادر و هر وصیت نامه به جز سری و رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
                         قاضی شعبه ۱۱ شورای حل اختالف اندیمشک - محسن  آریامقدم

سند کمپانی و برگ سبز خودرو سواری پژو 405 جی ال ایکس 
1800 آی به شماره پالک 933 ب 84- ایران 24 به رنگ 
نقره ای متالیک مدل 1390 و شماره موتور 12490255927 
و شماره شاســی NAAM01CA0CR570042 مفقود 

شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ملی حاضر شــوند و با کوالکوویچ صحبت کنند. 
باالخره یا آنها قانع می شوند یا کادرفنی تیم ملی 

آنها را قانع می کند. 
وی افزود: قطعا این لیســت با نظر مستقیم 
ایگور کوالکوویچ بوده و او فقط از همکارانش مثل 
پیمان اکبری مشورت گرفته و اینطور نیست که 
فرد دیگری در انتخاب نفرات دخالت کرده باشد. 
همانطور که گفتم سرمربی تیم ملی ساعت های 
زیادی را برای انتخاب لیســت نهایی صرف کرد 
و تمام جوانــب را در نظر گرفت. به هر حال هر 
لیســتی که اعالم می شــد، تعدادی از بازیکنان 

ناراحت می شدند چون سلیقه ها متفاوت است. 
سرپرســت تیم ملی ادامه داد: ایــن را بگویم که ۳۷ بازیکن 
اعالم شــده فقط برای لیگ جهانی دعوت شــدند. در طول این 
رقابت ها تیم الف و ب تشــکیل می شود و اکثر این نفرات در حال 
تمرین با تیم ملی خواهند بود و برخی هم به مســابقات می روند. 
البتــه 6، ۷ بازیکن که در تیم های جوانان و نوجوانان هســتند، 
احتماال بعد از چند روز تمرین با تیم ملی بزرگســاالن به اردوی 
تیم های خود ملحق می شــوند. خوش خبر در پایان تصریح کرد: 

برای بازی های آســیایی و مسابقات AVC کاپ تیم ب ایران اعزام 
می شود؛ اما آن تیم ســرمربی جداگانه ای خواهد داشت. در واقع 
وقتی کادرفنی تیم ب بعد از لیگ جهانی مشخص می شود، لیست 
آن تیم هم اعالم می شود که ممکن است این نفرات معترض هم 
در آن حضور داشــته باشــند. در واقع دیگر کوالکوویچ نقشی در 
لیست آسیایی ندارد چون می خواهد تیم اصلی را برای مسابقات 

جهانی آماده کند.

* تیم تیراندازی جانبازان و معلولین کشــورمان برای شرکت در رقابت های جام 
جهانی تیراندازی العیــن امارات، تهران را ترک کردند. تیم ملی ایران با ترکیب 
مهدی زمانی، مجید فالح اردشیر، ساره جوانمردی، سمیرا ارم، خدیجه رستمی، 
معصومه خدابخشــی، زهرا غالم زاده و رقیه شــجاعی در این رویداد حضور پیدا 
می کنند. مسابقات در دو بخش تفنگ و تپانچه بادی برگزار می شود و برای اولین 
بار نمایندگان کشورمان در بخش تفنگ خفیف هم در رقابت ها شرکت می کنند. 

خواندنی از ورزش ایران

حدیث دشت عشق

احمد ســلیمانی در ســال 1۳۳6 در شهر بافت 
)روستای قنات ملِک کرمان( دیده به جهان گشود.

احمد عالقه ویژه ای به جلســات مرحوم آیت اهلل 
حقیقی داشــت و در همان جلســاتی که در مسجد 
کرمــان برگزار می شــد، به انقالب اتصــال پیدا کرد 
و حقیقتــاً از همان دوران روح حاکــم بر احمد روح 
شــهادت بود که بعد از پیروزی انقالب اســالمی این 
حس شدیدتر شد و او را یک انقالبی درجه یک کرد.

وی در دوران خدمت خود در جنگ تحمیلی ســمت های مختلفی از جمله 
معاون اطالعات و عملیات و جانشــین ســتاد لشــکر ۴1 ثاراهلل در عملیات های 
مختلف را بر عهده داشــت.وقتی که در شب شــهادتش مشغول خواندن دعای 
کمیل بود، حال عجیبی داشــت. از اول تا آخر دعا سر به سجده بود و انگار الهام 

شده بود که قرار است فردا 1۰ صبح به شهادت برسد.
حاج احمد سلیمانی سرانجام در مهر ماه 1۳6۳ در ارتفاعات میمک به همراه 
جمع دیگری از یارانش ابدی شد.این شهادت، دیدنی ترین صحنه عمر فرمانده و 

برادرش سرلشکر حاج قاسم سلیمانی را در طول دفاع مقدس رقم زد.
شهید احمد سلیمانی به روایت برادرش قاسم سلیمانی: »دست تقدیر این بود 
که من از دوران کودکی با احمد بودم، در زمان شهادتش هم باالی سرش حاضر 
شوم و اگر بخواهم کلمه ای را اختصاصاً و حقیقتاً  به عنوان مشخصه این شهید ذکر 

کنم، باید بگویم »انسان پاک« الیق این شهید بزرگوار است.«
بخشی از وصیتنامه شهید حاج احمد سلیمانی:

این دنیا ســرابی اســت که ما درآن چند روزی بیش نیستیم. این دنیا پراز 
رنگ ها و نیرنگها و دلبســتگی های پوچ می باشــد که مانند ماری خوش خط و 
خال انسان را به خود مشغول میکند و ما دو راه بیشتر نداریم یا ماندن و غوطه ور 
بودن دراین منجالب دو روزه و یا دل کندن و جهش کردن و روح را پروازدادن به 
ملکوت اعلی و کمک خواستن از معبود که ما را از این غربت و تنهایی نجات دهد.

»به یاد شهید حاج احمد سلیمانی«
دیدنی ترین صحنۀ عمِر حاج قاسم سلیمانی

دادنامه
پرونده کالســه: 9509987770100862 شعبه 104 دادگاه کیفری دو بوشهر 

)104جزایی سابق(
تصمیم  نهایی شماره: 9609977711300775

شاکی: آقای حاجی خدابخشی کرالئی فرزند علی آقا به نشانی بوشهر- خ امام 
خمینی- صندوق تعاون فعال مجهول المکان 

اتهام: فروش مال غیر
رای دادگاه

درخصوص اتهــام آقای عبدالحســین مختاری فرزند محمــد متولد 1352 
ش م354931472 ش ش196، فاقد مشــخصات بیشــتر و فاقد تامین دائر بر 
فروش  یک قطعه ملک )زمین( 120متری از پالک 3400 در بخش 2 بوشهر 
به مبلغ 110 میلیون ریال موضوع شــکایت آقای حاجی خدابخشــی کرالئی 
فرزنــد علی آقا با وکالت الهــام براتی وکیل محترم دادگســتری با عنایت به 
شکایت شاکی کیفرخواست صادره مبایعه نامه عادی ارائه شده از سوی شاکی 
که حکایت از صحت ادعای شــاکی دارد. استعالم صورت گرفته از اداره ثبت 
اسناد و امالک بوشهر که مبین عدم مالکیت متهم ملکی که مورد معامله قرار 
دارد است. اظهارات آقای عباس کارگر که اعالم نموده است وکالت در فروش 
را به متهم اعطاء ننموده اســت. بزهکاری نامبرده محرز و مســلم است وبه 
استناد ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر و ماده 1 قانون  تشدید مجازات 
مرتکبین اختالس، ارتشاء و کالهبرداری حکم بر محکومیت متهم به تحمل 
دو ســال حبس تعزیری و رد مال مورد دریافتی )110 میلیون ریال( و جزای 
نقــدی معادل مالی که اخذ نموده اســت )110 میلیون ریال( در حق صندوق 
دولت صادر و اعالم می گردد رای صادره به اســتناد مواد 206، 427 و 431 از 
قانون آئین  دادرســی کیفری غیابی و ظرف مهلت بیســت روز قابل واخواهی 
در همین محکمه و پس از انقضاء مهلت مزبور ظرف مدت بیســت روز قابل 

تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان بوشهر می باشد.
رئیس شعبه ۱04 دادگاه کیفری دو بوشهر
امین اله انصاری


