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اسپانیادرنیمهنهاییبهمصافمالیمیرود

خداحافظی نوجوانان شایسته ایران از جام جهانی فوتبال
سرویس ورزشی-

نوجوانانشایســتهفوتبالایرانباشکست۳بریک
برابراسپانیاازرسیدنبهنیمهنهاییجامجهانیبازماندند.

تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران عصر روز گذشــته در مرحله 
یک هشــتم نهایی جام جهانــی فوتبال در هند بــه مصاف تیم 
قدرتمند اسپانیا رفت و با قبول شکست ۳ بر یک برابر این تیم، از 

رسیدن به جمع چهار تیم برتر جام جهانی ۲۰۱۷ بازماند.
ایران در این بازی با ترکیب علی غالمزاده، طاها شــریعتی، 
امیر حسین اسماعیل زاده، علی ستاوی، احمدرصا جاللی)۷۰ امیر 
خدامرادی(، محمد غبیشاوی، محمد شریفی، امیر حسین حسین 
زاده)65 محمد سرداری(، محمد قادری)6۲ سعید کریمی(، وحید 

نامداری و اهلل یار صیادمنش به میدان رفت.
اسپانیا از شروع بازی توپ و میانه میدان را در اختیار گرفت 
و این موضوع باعث شــد که بازیکنان ایــران نتوانند نفوذ کنند. 
پاس های مداوم الروخا خیلی زود نتیجه داد و این تیم توانســت 
در دقیقه ۱۲ به گل نخســت دست پیدا کند. آبل روییس دروازه 

ایران را باز کرد.
شرایط پس از گل تغییری پیدا نکرد و اسپانیایی ها باز هم با 
در اختیار گرفتن توپ، دروازه ایران را تهدید کردند. دســتپاچگی 
در میــان بازیکنان ایرانی دیده می شــد و به همیــن خاطر آنها 

نمی توانستند بازی مورد نظرشان را به نمایش بگذارند.
 الروخا در دقیقه ۳۳ می توانســت دوباره به گل برســد اما 
ضربه بازیکن اسپانیایی به بیرون رفت. تا این لحظه بازیکنان ایران 
نتوانســته بودند دروازه حریف را تهدید کنند.اشتباهات شاگردان 
عباس چمنیان در نیمه نخست بیش از حد تصور بود و ممکن بود 

به دریافت گل های بیشتری منجر شود.
ایران نیمه دوم را بهتر شروع کرد و سعی داشت مالکیت توپ 

را در اختیار بگیرد اما تنها برای دقایقی این اتفاق افتاد.
در دقیقه 5۲ ضربه فرران تورس را غالم زاده به کرنر فرستاد. 
بازی باز هم مانند شــرایط نیمه اول پیگیری می شــد که ناگهان 

سرخیو گومس در دقیقه 6۰ با یک شوت مهار نشدنی دروازه ایران 
را باز کرد. او دقایقی بعد به علت آسیب دیدگی زمین را ترک کرد.
در ادامه ایران باالخره توانســت یک موقعیت گل ایجاد کند اما از 

این فرصت بهره نبرد.
در ادامه بازی اسپانیا به راحتی گل سوم را نیز به ثمر رساند. 

تورس در دقیقه 6۷ این گل را به نام خود ثبت کرد.
لحظاتی بعد ایران به گل رســید. سعید کریمی که در نیمه 
دوم به میدان رفته بود در شرایطی مشکوک به آفساید بازی را ۳ 
بر یک کرد.بازی در این دقایق جذاب تر دنبال می شد و هر دو تیم 
فرصت های گلزنی داشــتند. یکی از بهترین موقعیت ها به اسپانیا 
رســید که توپ از روی خط دروازه ایران بازگردانده شــد.ضربه 
سرداری در دقیقه ۸۲ نیز بهترین فرصت ایران بود که آلوارو اجازه 

ورود توپ به دروازه را نداد.
تیم فوتبال ایران برابر اســپانیا نمایش قابل قبول بازی های 
گذشته را نداشت و خستگی کامال در ساق بازیکنان دیده می شد 
ولی با این حال نمایش ایران در مجموع مسابقات جام جهانی قابل 
قبول بود و در نهایت توانست در میان هشت برتر جهان قرار گیرد. 

اسپانیا در مرحله نیمه نهایی به مصاف مالی خواهد رفت.
چمنیان:درخصوصاینتیمدیدگاهمثبتوجوددارد

عباس چمنیان در نشست خبری پس از بازی مقابل اسپانیا 
درباره ایــن بازی عنوان کرد:ابتدا به تیم اســپانیا بابت صعودش 
به جمع 4 تیم تبریک می گویم.خوشــحالم که این فرصت برای 
تیم ایــران پدید آمد که 5 بازی در جــام جهانی انجام دهد.این 
فرصــت خوبی برای بازیکنان ما بود که برای آینده درس بگیرند.

می دانم هدف فیفا از برگزاری جام جهانی توســعه فوتبال برای 
آینده اســت.۲4 تیمی که در اینجا بودند در پیروزی ها و شکست 
هایشــان درس گرفتند.همانطور که قبال گفتم به اینجا آمدیم تا 
درس بگیریم. وی ادامه داد: بازی را خوب شــروع نکردیم. از تیم 
اسپانیا خوب توپ گیری کردیم اما نتوانستیم در ۲۰ دقیقه آغازین 
مســابقه در حمله خوب کار کنیم و متاســفانه در این زمان گل 

خوردیم که این موضوع کارمان را سخت کرد.نباید فراموش کنیم 
که اســپانیا تیم بسیار خوبی اســت و اینکه بچه های ما تا پایان 
بازی تالش کردند نقطه امیدوارکننده ای است.مشــکل ما در این 

بازی،ارتباط میان خط دفاع و حمله مان بود.
سرمربی تیم نوجوانان ایران تصریح کرد: اینجا می خواهم به 
مردم ایران بگویم که کلیه اعضای تیم تمام تالش خود را کردند.

ما از لحظه اول ورودمان به هند ســعی کردیم که با همه توان به 
میدان برویم و شادی به مردم عزیز ایران هدیه کنیم.از مردم ایران 

تقاضا دارم اگر کم و کاستی در کارمان بوده بر ما ببخشند.
وی درباره تعویض های ایران گفت:تعویض های ما در این بازی 
تعویض های تهاجمی بودند.فکر می کنم پس از این تعویض ها بهتر 
شــدیم.نتیجه اش هم یک گل و چند فرصت بود.گل دوم اسپانیا 

کمی معادالت ما را به هم ریخت.
سرمربی تیم نوجوانان ایران درباره اینکه بهترین اتفاق برای 
وی پس از حضور در جام جهانی چه بود اظهار داشــت:مهم ترین 
مسئله دیدگاه مثبتی است که نســبت به این تیم در کشورمان 
پدیده آمده اســت. این ها یک نسل هســتند که می توانند آینده 

فوتبال ایران را بسازند.این بهترین دستاورد ماست.
صحبتهایعجیبگزارشگر

یکی از نکات منفی بازی دیروز نه در زمین که در بیرون آن و 
برای کسانی که بازی را از تلویزیون تماشا می کردند، رخ داد. جایی 
که علیرضا علیفر گزارشــگر بازی به جای توجه به متن و گزارش 
درســت و اصولی به حواشــی می پرداخت و حتی نام بازیکنان را 
نمی دانســت تا جایی که در جریان بازی نام استعدادهایی چون 

غبیشاوی و حسین زاده به زحمت از زبان وی شنیده شد. 
ایشــان در جریان بازی مدعی شــد: »یکساعت قبل از بازی 
حدود نیم ساعت با چمنیان صحبت کردم. دیدگاه های خوبی داره 

و تفکراتش شبیه خودم است!«
علیفر در نیمه اول شرایط رسیدن به گل ایران را شانس، اشتباه 
بازیکنان حریف، ضربات ایستگاهی و گل به خودی عنوان کرد و به 
مسائلی می پرداخت که هیچ ارتباطی به کار گزارشگری نداشت. 

البته این برای اولین و آخرین بار نیست که چنین اشتباهات 
عجیبی از ســوی گزارشــگران فوتبال رخ می دهد. به هر حال تا 
زمانــی که خبری از نظارت به معنای واقعی نباشــد، باید انتظار 
شنیدن ســخنان عجیب تر از این هم از گزارشــگران تلویزیونی 

داشت.

سهرابمرادیدرتمریناتوزنه240کیلوگرمرادردوضربمهارکردکهاینموضوعموردتوجهرسانههای
خارجیقرارگرفت.

تیم ملی وزنه برداری ایران برای حضور در مسابقات جهانی، تمرینات خود را در بابلسر پیگیری می کند. سهراب مرادی که 
بعد از المپیک ریو روزهای خوبی را سپری می کند، در فاصله زمانی تقریبا چهل روز تا آغاز مسابقات جهانی رکوردهای خوبی 
را از خود به ثبت رسانده است. مرادی در تمرینات موفق شد وزنه ۲4۰ کیلوگرم را در دوضرب باالی سر ببرد که ۸ کیلوگرم 
بیشتر از رکورد دوضرب جهان است.رکوردشکنی سهرhب مرادی در تمرینات مورد توجه رسانه های خارجی هم قرار گرفت 
و سایت های خارجی وزنه برداری با گذاشتن فیلم سهراب مرادی به رکوردشکنی او  اشاره کرده اند. سایت اخبار وزنه برداری در 

این مورد نوشت: این دفعه اول نیست که سهراب مرادی چنین وزنه ای را در تمرینات باالی سر می برد.

توجه رسانه های خارجی به رکوردشکنی وزنه بردار ایرانی

2 مدال حاصل کار تکواندوی ایران در مسابقات جایزه بزرگ لندن
تیمتکواندویاعزامیایرانبهلندنباکسبدومدال،
بهکارخوددرسومینمرحلهمسابقاتجایزهبزرگپایان

داد.
آرمین هادی پور آخرین نماینده ایران در مســابقات جایزه 
بزرگ لندن بود که با سه پیروزی متوالی راهی دیدار نهایی شد. 
وی در مبارزه نهایی برابر »آرتانامونوف« از روسیه به میدان رفت 
و در نهایت ۳ بر صفر در راند چهارم بازنده شد و نقره گرفت. این 
روسی، فرزان عاشورزاده را نیز از جدول مسابقات خارج کرده بود.
رانــد اول این دیــدار با وجود حمالت دنبالــه دار هادی پور 
امتیازی برای دو تکواندوکار دربرنداشــت. راند دوم نیز با وجود 
تالش های دو تکواندوکار برای کسب امتیاز به دلیل احتیاط بیش 
از حد، بازهم بدون ثبت امتیاز روی تابلو به پایان رسید و همین 
شرایط در راند سوم هم تکرار شد تا همه چیز در شرایط مساوی 
به راند چهارم و پایانی کشیده شود. در این شرایط، حریف روسی 

عملکرد بهتری داشــت و با اجرای تکنیک سه امتیازی پیروز از 
میدان خارج شد و به نشان طال دست یافت.

هادی دور نخســت را با قرعه استراحت پشت سر گذاشت و 
ســپس »صالحدین بن صالح« از بلژیک را شکست داد. وی در 
دومین مبارزه »جک وولی« از ایرلند را ۲۰بر ۱۳ شکســت داد و 
در مرحله نیمه نهایی برابر »هانپاراپ« از تایلند در امتیاز طالیی 

پیروز شد و راهی مبارزه نهایی شد. 
تیم ملی کشورمان در این دوره از مسابقات با 5 تکواندوکار 
حضور داشت که ابوالفضل یعقوبی، میرهاشم و فرزان عاشورزاده 
از دور مســابقات حذف شدند. سجاد مردانی به نشان برنز دست 
یافت و آرمیــن هادی پور نیز نقره گرفــت.  در دو مرحله قبلی 
رقابت های گرندپری، تیم ملی کشورمان تنها دو برنز کسب کرده 
بود و در این مرحله با یک نقره و یک برنز عملکرد بهتری نسبت 

به دو دوره قبل داشت.

کوبی برایانت: اگر به کاخ سفید دعوت شوم
 به آنجا نمی روم

کوبی برایانت، ستاره بسکتبال NBA روز گذشته )شنبه( اعالم کرد که اگر از 
سوی کاخ سفید دعوت شود این دعوت را رد می کند و پای عقاید خود می ایستد.
کوبی برایانت به دلیل درگیری های لفظی اخیر ترامپ با ورزشــکاران آمریکایی 
اعالم کرد که حتی اگر به کاخ ســفید دعوت شــود، این دعــوت را نمی پذیرد. 
دونالد ترامپ در ماه های اخیر به زانو زدن ورزشکاران NFL در زمان پخش سرود 
ملی اعتراض کرد و اعالم کرد که این ورزشــکاران باید اخراج شوند. بسیاری از 
ورزشکاران NFL و ورزشکاران NBA درگیری های لفظی با ترامپ داشتند. پیش از 
این لبرون جیمز و کوبی برایانت نیز اعالم کرده بودند که به کاخ سفید نخواهند 
رفت.برایانت در این باره گفت : من نمی روم. این مسئله خیلی ساده است. قضیه 
درباره احترام است. من بر سر باورهایم می ایستم. فکر می کنم این خوبی آمریکا 
اســت که می توانیم دربــاره آنچه که به آن اعتقاد داریــم حرف بزنیم. من فکر 

می کنم که باید به همه عقایدم احترام گذاشته شود.
تمام بازیکنان عربستان قبل از جام جهانی 

لژیونر می شوند!
سران فدراسیون فوتبال عربستان قصد دارند تمام بازیکنان این کشور را قبل 

از جام جهانی به باشگاه های اروپایی قرض دهند.
یکی از مقامات ارشــد فدراسیون فوتبال عربســتان خبر از توافق با رئیس 
 اللیگای  اســپانیا داد و عنوان کرد کــه می خواهیم در ژانویه تا جایی که ممکن 
است به باشگاه های اروپایی بازیکن دهیم تا بازیکنان مان بتوانند به بهترین شکل 
برای جام جهانی ۲۰۱۸ روســیه آماده شوند.عربســتان بعد از ۱۲ سال توانست 
جواز حضور در جام جهانی را به دست بیاورد. بعد از اینکه اصالحات گسترده ای 
در کشــور عربستان صورت گرفت به نظر می رســد که اکنون موفقیت در جام 
جهانی هم به دغدغه  ســعودی ها تبدیل شده است و این تیم می خواهد خودش 
را به بهترین شکل برای جام جهانی روسیه فراهم کند. عربستان همچنین قرار 
اســت که یک دیدار دوستانه هم در کشور پرتغال برابر این تیم برگزار کند و به 
همین دلیل سران سعودی از استعدادیاب های برتر جهان دعوت کردند تا در این 

بازی حاضر شوند.
امیدواری وزنه برداری چین و ترکیه 

برای بازگشت به مسابقات جهانی
فدراسیون وزنه برداری کشورهای چین و ترکیه که شرایط بهتری نسبت به 
هفت کشور محروم شده دیگر از ســوی IWF دارند امیدوارند که بتوانند زودتر 
از موعد به مســابقات جهانی بازگردند. روز شنبه فدراسیون جهانی وزنه برداری 
اعالم کرد که محرومیت 9 کشور به دلیل دوپینگ بیش از حد آغاز می شود.این 
9 کشور عبارتند از: چین، ترکیه، اوکراین، بالروس، مولداوی، روسیه، قزاقستان، 
ارمنســتان و آذربایجان. به این 9 کشــور بیست روز فرصت داده شد تا اعتراض 
خود را اعالم کنند. هر کدام از این کشورها بیش از سه مورد دوپینگ داشته اند. 
شــرایط ترکیه و چین به نظر بهتر از هفت کشــور دیگر می رســد، زیرا این دو 
کشــور به طور متوسط در یک دهه گذشته کمتر از یک مورد در سال دوپینگ 
داشته اند.تاماش آیان ، رئیس فدراسیون جهانی وزنه برداری روز گذشته اعالم کرد 
که اقدامات الزم برای پاک شــدن وزنه برداری گرفته می شود. آیان از کشورهای 
محروم شده خواست تا فرهنگ ورزش خود را تغییر دهند.IWF اعالم کرده است 
کــه با توجه به نتیجه  آنالیزهای دوباره نمونه های دوپینگ و تعداد دوپینگ های 
هر کشــور احتمال دارد که برخی از کشــورها زودتر از یک ســال به مسابقات 

بازگردند.
کاالدزه شهردار تفلیس شد

ســتاره پیشــین تیم فوتبال میالن به عنوان شــهردار پایتخت گرجستان 
انتخاب شد.

کاخا کاالدزه امروز )یکشنبه( با کسب 5۱ درصد آرا رسماً به عنوان شهردار 
تفلیس، پایتخت گرجســتان که جمعیتــی ۱/۲ میلیون نفــری دارد، انتخاب 
شــد.کاالدزه ۳9 ساله بین سال های ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۰ برای میالن بازی می کرد و 
در این مدت دو قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا را با این تیم تجربه کرد. او سابقه 
بازی برای تیم های دینامو کیف و دینامو تفلیس و کاپیتانی تیم ملی گرجستان 
را هم در کارنامه اش دارد. مدافع پیشین میالن در سال ۲۰۱۲ با پیراهن جنوا به 
دوران فوتبالی خود پایان داد تا وارد عرصه سیاســت شود. او در سال ۲۰۱۲ به 
عنوان وزیر انرژی گرجســتان انتخاب شد و در ماه جوالی گذشته از این سمت 

استعفا کرد تا برای احراز پست شهردار تفلیس کاندیدا شود.
اضافه شدن مانچینی 

به گزینه های هدایت وستهام 
تیــم بحران زده لندن برای فرار از قعر جدول لیگ برتر انگلیس، ســرمربی 

پیشین اینتر را هم به گزینه های خود اضافه کرده است.
در صــورت اخراج اســالون بیلیچ، ســرمربی تیم فوتبال وســتهام، روبرتو 
مانچینی یکی از گزینه هایی است که می تواند جای او را روی نیمکت تیم لندن 
بگیرد. بیلیچ از تابســتان امســال به خاطر وضعیت تیمــش در این فصل لیگ 
برتــر انگلیس که با ثبت نتایج ضعیف )5 شکســت و ۲ تســاوی در 9 بازی( و 
حضور تیمش در رده های پایین جدول )اکنون هفدهم اســت( تحت فشار قرار 
داشــته است و شایعاتی درباره احتمال برکناری وی شنیده می شود. طبق اعالم 
برخی از رســانه   های انگلیسی، سران باشگاه وســتهام دو هفته به بیلیچ مهلت 
داده اند که نتیجه بگیرد و این در حالیســت کــه دو بازی بعدی »چکش ها« به 
ترتیب برابر تیم های تاتنهام و کریســتال پاالس است. اکنون نشریه میرر نوشته 
است که مســئوالن باشگاه وستهام با مانچینی تماس گرفته اند هرچند با توجه 
به قراردادی که او با باشــگاه زنیت ســنت پترزبورگ دارد، بعید است روسیه را 
ترک کند. مانچینی که تابستان امسال هدایت زنیت را برعهده گرفت، در دوران 

مربیگری اش در لیگ برتر به همراه منچسترسیتی قهرمان این رقابت ها شد.
شاگرد فرگوسن به عرصه مربیگری 

بازنمی گردد
ستاره تیم فوتبال منچستریونایتد که در تمام دوران ورزشی برای شیاطین 
ســرخ به میدان رفت، قصد ندارد به دنیای مربیگری بازگردد. گری نویل بعد از 
تجربه ای که به عنوان مربی در تیم والنسیا داشت، تصمیمی برای فعالیت مجدد 
در زمینه مربیگری را نــدارد. در این مورد وی به روزنامه دیلی میل گفت: دیگر 
هیچوقت چنین اتفاقی نخواهد افتاد. او ادامه داد: یک میلیون مایل با این موضوع 
فاصله دارم. فوتبال را واقعا دوســت دارم اما دوســت ندارم دیگر در این عرصه 
فعالیت کنم.ستاره پیشــین افزود: حدود ۱5 ماه مربی والنسیا بودم. غیرممکن 
اســت که بگویم هیچگاه مربی نخواهم شد.اما می توانم بگویم که ۲، ۳ پیشنهاد 
مربیگری لیگ برتری را ردکردم. چون هدفم ادامه کار در عرصه مربیگری نبود. 
نویل 4۲ ســاله که شاگرد سرآلکس فرگوسن در منچســتریونایتد بود، بعد از 
بازنشستگی، برای مدت 4 سال کمک مربی تیم ملی انگلیس شد و در سال های 

۲۰۱5 تا ۲۰۱6 نیز در باشگاه والنسیا اسپانیا به عنوان مربی کار کرد.

درحساستریندیدارهفتهســوملیگبرتربسکتبال،نفتآباداندرتبریزبهمصافشهرداریاینشهر
میرود.

نفتی هــا که نایب قهرمانی در دو فصــل قبل لیگ را تجربه کرده اند در این فصل یک باخت و یک برد را در ابتدای لیگ 
تجربه کردند و راهی تبریز شده اند تا با شهرداری این شهر رقابت کنند. تبریزی ها نیز شروعی همانند نفت داشته اند و اکنون 
در رده دوم جدول  رده بندی قرار دارند و این هفته میزبان نفت مدعی خواهند بود. در دیگر دیدارهای هفته سوم، پتروشیمی 
مدافع عنوان قهرمانی پس از دو برد در ابتدای فصل میزبان رعد پدافند اهواز است تا اولین داربی خوزستان در این فصل لیگ 
برگزار شود.گرگان و تهران دو میزبان دیگر هفته سوم هستند. در پایتخت، نیروی زمینی باید به مصاف یس آل گرگان برود 

و در گرگان شهرداری این شهر به مصاف دانشگاه آزاد خواهد رفت.در این هفته مهرام استراحت دارد.

تبریز میزبان حساس ترین مسابقه هفته سوم لیگ برتر بسکتبال
دوندهالمپیکیایراندردوینیمهماراتنتفلیسگرجستانبهمقامنایبقهرمانیرسید.

محمدجعفر مرادی که با هدف شرکت در مسابقات ماراتن تفلیس عازم گرجستان شده بود در این رقابت ها با ثبت زمان 
۱:۰6.56 ســاعت به عنوان دومی رسید و رکورد ملی ایران را هم شکســت. داویتی خارازیهاویلی از گرجستان با ثبت زمان  
۱:۰6.5۳ به عنوان قهرمانی رسید و آرتم کوفتیرو از روسیه نیز با ثبت زمان ۱:۱۱.۰۰ به مقام سومی دست یافت.محمد جعفر 
مرادی در این رقابت ها رکورد دوی نیمه ماراتن کشور را که پیش از این در اختیار خودش بود به میزان ۳۷ صدم ثانیه ارتقا 
بخشــید. ایمان کوشکی، احمد منصوری و فرهاد باباپور ســه دونده ایرانی دیگر در این مسابقات به ترتیب با ثبت زمان های 
۱:۱۲.۱5 و ۱:۱۷.5۲ و ۱:۲۱.46 به مقام های پنجم، هشتم و چهاردهم قرار گرفتند.رقابت های تفلیس گرجستان با حضور ۱۰ 

هزار دونده برگزار شد و فدراسیون دوومیدانی گرجستان به طور رسمی از دونده المپیکی ایران دعوت کرده بود.

نایب قهرمانی دونده المپیکی ایران در تفلیس

حدیث دشت عشق

بهیادحجتاالسالموالمسلمینشهیدغالمحسینحقانی
از نمایندگی  مجلس تا حزب  جمهوری  اسالمی

شــهید غالمحســین حقانی در سال 
۱۳۲۰ در شهر قم و در یک خانواده مذهبی 

و روحانی پا به عرصه وجود گذاشت.
ایشــان در ســال ۱۳۳5 بــه شــهر 
قــم برگشــت تــا از محضــر اســاتیدی 
همچــون آیــت اهلل دامــاد، آیت اهلل شــیخ 
عباسعلی شــاهرودی و آیت اهلل حائری بهره 
فراوان کســب کنــد. همچنین ایشــان در 

حوزه درس حضرت امام)ره( نیز شــرکت فعال داشته و از محضر پرفیض ایشان 
بهره های فراوان کسب نمود. ایشان در راه مبارزه با رژیم شاهنشاهی بارها و بارها 
دستگیر و مورد شکنجه های فراوان قرار گرفت. بعد از انقالب به فرمان امام برای 
ســر و سامان دادن به مشــکالت مردم هرمزگان راهی بندرعباس شد و بعد از 
مدتی با توجه به خدمات شایسته و فراوان که در این استان داشت از طرف مردم 

بندرعباس به عنوان نماینده وارد مجلس شورای اسالمی شد.
ایشان از جمله نمایندگان پرکار در مجلس بودند و در دو کمیسیون تحقیق 
و دفاع به عنوان نایب رئیس فعالیت داشــتند. همچنین از طرف امام به همراه 
پنج تن دیگر به مسئولیت تصمیم گیری باالترین سازمان تبلیغاتی کشور منصوب 

شدند و دبیری شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی را برعهده گرفتند.
ایشــان به تدریس در کالس های ایدئولوژی و سیاســی در حزب جمهوری 
اســالمی دانشــکده تربیت معلم و زندان اوین مشــغول بودند و در اواخر عمر 

پربارشان سرپرستی سازمان تبلیغات اسالمی را بر عهده داشت.
شهید غالمحسین حقانی در ماجرای هفتم تیر به شهادت رسید.

شوک بزرگ به سرخابی ها 
با محرومیت مسلمان و غفوری

کمیته  اخالق فدراســیون فوتبال دو بازیکن از اســتقالل و پرسپولیس را در 
آستانه دربی ۸5 تا اطالع ثانوی محروم کرد.

در ادامــه  برخوردهای قاطع کمیته  اخالق فدراســیون فوتبال با آســیب های 
موجود در فضای این رشته ورزشی در ایران و به دنبال پخش تصاویر چند بازیکن 
فوتبال در حال  اســتعمال قلیان با دستور موقت کمیته  اخالق فدراسیون فوتبال، 
محسن مســلمان از پرسپولیس و وریا غفوری از استقالل تا اطالع ثانوی از حضور 
در میادین محروم شدند. کمیته  اخالق با صدور این حکم اعالم کرد که در روزهای 
آینده به بررســی پرونده این دو بازیکن خواهد پرداخت تا محرومیت قطعی شان را 
مشــخص کند. این محرومیت در حالی صورت گرفته اســت که پنج شنبه چهارم 
آبان ماه اســتقالل و پرسپولیس هشتاد و پنجمین دربی پایتخت را برگزار خواهند 
کرد. به  این  ترتیب این دو بازیکن نمی توانند تیم های خود را در این دیدار حساس 

همراهی کنند.
قیمت بلیت های دربی از ۸ تا ۲۰ هزار تومان

باشــگاه پرســپولیس با صدور اطالعیه ای قیمت بلیت های دربی را از ۸ تا ۲۰ 
هزار تومان اعالم کرد.

در این اطالعیه آمده اســت؛ با پیگیری های باشــگاه پرسپولیس و با توجه به 
اینکه فدراسیون فوتبال ایران، فروش بلیت مسابقات را به عنوان حق باشگاه ها، به 
آن ها واگذار کرده است؛ بلیت فروشی دیدار دربی که پنج شنبه این هفته به میزبانی 
باشگاه پرسپولیس در ورزشگاه بزرگ آزادی برگزار خواهد شد در اختیار این باشگاه 
قــرار گرفت. به این ترتیب عرضه بلیت این دیــدار از رقابت های لیگ برتر، از فردا 
دوشنبه از طریق شعب موسسه اعتباری کوثر انجام خواهد شد. بر این اساس همه 
عالقمندان به تماشای این بازی به ویژه هواداران پرشور پرسپولیس می توانند برای 
تهیه بلیت مسابقه به شعب موسسه اعتباری کوثر در تمام نقاط کشور مراجعه کنند. 
نشــانی این شعب از طریق سایت این موسسه در دسترس هواداران است. بلیت ها 
بــا قیمت های ۲۰ هزار تومان برای جایگاه، ۱5 هزار تومان برای روبه رو جایگاه و ۸ 
هزار تومان برای پشت دروازه ها و طبقه دوم عرضه خواهد شد. هوادارانی که دارای 

کارت هواداری هستند نیز از تخفیف ۲۰ درصدی بهره مند خواهد شد.
برکناری افضل از هدایت گیتی پسند

سرمربی تیم فوتسال گیتی پسند بعد از باخت مقابل تاسیسات دریایی از سمت 
خود برکنار شــد. گیتی پسند اصفهان مدافع عنوان قهرمانی لیگ برتر فوتسال روز 
شــنبه در آخرین بازی نیم فصل اول لیگ برتر مقابل تاسیسات دریایی با نتیجه 4 
بر ۲ شکســت خورد و پایین تر از مس و تاسیسات در رده سوم جدول قرار گرفت. 
هیئت مدیره باشــگاه گیتی پسند بعد از این باخت، تشکیل جلسه داد و در نتیجه، 
علی افضل از سرمربیگری گیتی پسند کنار گذاشته شد. همچنین بازیکنان و کادر 
فنی به کسر پنج درصد از قراردادشان محکوم شدند. این باشگاه اعالم کرده ظرف 
چند روز آینده، جانشــین افضل را مشــخص خواهد کرد و در این میان از حسین 
شمس سرمربی سابق تیم ملی و محمد کشاورز کاپیتان فعلی گیتی پسند به عنوان 

گزینه های سرمربیگری گیتی پسند نام برده می شود.
دربی ۸۵ به یاد معلم اخالق فوتبال ایران برگزار می شود

دربی ۸5 تیم های استقالل و پرسپولیس با نام زنده یاد پرویز دهداری سرمربی 
پیشین تیم ملی فوتبال ایران که به معلم اخالق مشهور بود، برگزار می شود. 

حجت اله بهمنی مدیر روابط عمومی و امور فرهنگی ســازمان لیگ در آستانه 
بــازی دو تیم پرســپولیس و اســتقالل در هفته دهم لیگ برتر اظهار داشــت: با 
هماهنگی دو باشگاه پرسپولیس و استقالل دربی ۸5 را به نام مربی  اخالق فوتبال 
کشــور زنده یاد پرویز دهداری سرمربی فقید تیم ملی ایران برگزار خواهیم کرد و 
پیش  از این مسابقه از خانواده دهداری تجلیل خواهد شد. دهداری از جمله مربیان 
بــا دانش ایران بود  که   همواره بر اخالق گرایی در ورزش توصیه و عمل می کرد. به  

همین دلیل اهالی ورزش او را معلم  اخالق خطاب می کنند.  
توقف صبای قم مقابل شهرداری تبریز

تیم صبای قم در هفته دهم لیگ دســته اول فوتبال مقابل شــهرداری تبریز 
متوقف شد. در ادامه هفته دهم لیگ دسته اول فوتبال تیم صبای قم در خانه مقابل 
تیم شهرداری تبریز با نتیجه مساوی یک بر یک متوقف شد. عرفان بادی در دقیقه 
۸۳ گل صبا را به ثمر رســاند و شهرداری تبریز هم گل مساوی را در دقیقه 9۰+5 
توسط امیر طهمورثی زد. ســیروس دین محمدی به تازگی هدایت تیم شهرداری 
تبریز را برعهده گرفته و در اولین حضورش در این تیم توانست در ثانیه های پایانی 

مسابقه از شکست فرار کند.
پیام سرمربی آلمانی به هواداران استقالل

ســرمربی آلمانی تیم فوتبال اســتقالل در فضای مجازی پستی را خطاب به 
هواداران آبی پوشان منتشر کرد. وینفرد شفر سرمربی آلمانی تیم فوتبال استقالل 
در فضای مجازی پستی را خطاب به هواداران آبی پوشان منتشر کرد. متن سرمربی 
آلمانی به شــرح زیر است:  ســالم به طرفداران آبی، از حمایت و کمکتان به تیم 
ممنونم و از این بابت بسیار خوشحالم. می دانم که هر وقت به شما نیاز داشته ایم، 
حضور داشتید. شما همواره به تیمتان کمک کرده اید. ما با هم می توانیم به جاهای 
باالتر برسیم اما احتیاج به زمان داریم. ما در تمرینات خیلی سخت تالش می کنیم 
و همه افتخار می کنند که پیراهن باشــگاه اســتقالل را به تن دارند. از پیغام های 
بسیار شما در اینستاگرام بســیار سپاسگذارم، من پیغام های شما را می خوانم اما 
نمی توانم پاســخ همه را بدهم. امیدوارم شما را در دیدار مقابل حریف قرمز پوش 

ببینم.
رجب زاده از ۲ هفته دیگر به ذوب آهن اضافه می شود

کاپیتــان تیم فوتبال ذوب آهن پس از طی دوران مصدومیت از دو هفته دیگر 
تمریناتــش را با تیم فوتبال ذوب آهن آغاز خواهد کرد. مهدی رجب زاده که مدتی 
پیش با مصدومیت از ناحیه زانو روبرو شد پس از پشت سر گذاشتن دوران نقاهت 
و بهبودی از دو هفته دیگر می تواند تمریناتش را با سبزپوشان آغاز کند. رجب زاده 
تــا آغاز تمرینات انفرادی و گروهی به فیزیوتراپی و ســایر کارهای درمانی خواهد 

پرداخت. 
زمان سفر جوانان ایران به اردن مشخص شد

زمــان ســفر تیم فوتبــال جوانان ایــران بــه اردن برای حضــور در مرحله 
مقدماتی قهرمانی آســیا مشــخص شــد. تیم فوتبــال جوانان ایــران حدود ۱۰ 
روز دیگــر در چارچــوب رقابت هــای قهرمانــی جوانان آســیا به مصــاف اردن، 
ســوریه و فلســطین می رود. مســابقات مرحله گروهی قرار بود در ایران و شــهر 
مشــهد برگزار شــود که به دلیل مشــکالتی که وجود داشــت ایران از میزبانی 
انصــراف داد تــا این رقابت هــا در اردن برگزار شــود. بازیکنان پــس از برگزاری 
 آخریــن اردوی خــود در تهران در تاریــخ 9 آبان تهران را بــه مقصد اردن ترک 

می کنند.
پیروزی آلکمار با درخشش جهانبخش 

در ادامه دیدارهای لیگ هلند، آلکمار عصر روز گذشــته با سه گل اوترخت را 
شکســت داد. در این دیدار علیرضا جهانبخش، ملی پوش ایرانی آلکمار، یک گل به 

ثمر رساند و پاس دو گل دیگر را هم فراهم کرد. 

8آبانآخرینفرصتبرایارایهمدارککسبمجوزحرفهای

کدام تیم های ایرانی از لیگ قهرمانان آسیا حذف می شوند؟!
تیمهایایرانیتاهشتمآبانفرصتدارندتااسناد
ومدارکشانرابرایکسبمجوزحرفهایبهAFCارسال
کنندوباتوجهبــهمحرومیتهاییکهگریبانتیمهای
عربســتانیواماراتیرابرایحضوردرلیگقهرمانان
آسیاگرفتهاحتمالمیرودتیمهایایرانیهمازحضور

دراینرقابتهامحرومشوند.
کنفدراسیون فوتبال آســیا برای هر چه حرفه ای تر کردن 
فوتبال این قاره دســت بــه تمهیدات ویژه ای زده اســت. این 
کنفدراســیون برای فصل جدید سامانه ای راه اندازی کرده اند تا 
تیم ها با ارســال مدارکشان بتوانند مجوز حرفه ای کسب کنند. 
یکی از شــاخصه هایی که برای تیم های آسیایی مشکل آفرین 
شــده، شفاف سازی مسائل مالی برای AFC است. شدت جدیت 
AFC را می توان در صدور حکم محرومیت العین امارات )قهرمان 
فصل ۲۰۰۳-۲۰۰۲، نایب قهرمان ۲۰۰5(، االتحاد عربســتان 
)قهرمان فصــل ۲۰۰4 و ۲۰۰5 و نایب قهرمان فصل ۲۰۰9( 
و االهلی )نایــب قهرمان فصل ۱9۸6( از لیگ قهرمانان ۲۰۱۸ 
مشــاهده کرد. حال آنکه این ســه تیم جزو قدرت های کنونی 

 آسیا هم هستند.
البته این ســه تیم تنها تیم های محروم شــده از امارات و 
عربستان که از جمله کشــورهای متمول غرب آسیا محسوب 
می شــوند. تیم های النصر، الرائد، الشــباب، التعاون، اإلتفاق و 
الباطن از عربستان و الشباب از امارات از جمله دیگر محرومان 

فصل جدید لیگ قهرمانان هستند.
به سراغ فوتبال ایران که بیاییم، پرسپولیس و نفت سهمیه 

مستقیم و استقالل تهران و تراکتورسازی سهمیه پلی آف لیگ 
قهرمانان آسیا را کســب کردند. طبق اعالم فدراسیون فوتبال 
در سال گذشته، پرســپولیس ۱۱ پرونده، تراکتورسازی هفت 
پرونده، استقالل پنج پرونده، پدیده و سیاه جامگان چهار پرونده، 
استقالل خوزستان دو پرونده، ســپاهان، صنعت نفت آبادان و 

نفــت تهران یک پرونده در فیفا دارنــد. این آمار که بهمن ماه 
پارســال اعالم شــد تاکنون تغییراتی داشــته و برخی از این 

پرونده ها حل و تعدادی هم به این پرونده ها افزوده شده است.
همچنیــن طبق اعالم تــاج، رئیس فدراســیون فوتبال و 
بهاروند رئیس ســازمان لیگ، بازرس آلمانی AFC اسناد هشت 

تیم نخســت جدول رده بنــدی لیگ شــانزدهم را برای لیگ 
قهرمانان آســیا بررســی می کند و اگر در بین این هشت تیم، 
چهار تیم مورد تایید AFC وجود نداشته باشند از سهمیه ایران 
در لیگ قهرمانان آسیا کاسته می شود. طبق اعالم سازمان لیگ 
تاکنون باشگاه نفت مدارکی برای گرفتن مجوز AFC برای کسب 
مجوز حرفه ای و حضور در لیگ قهرمانان آســیا به این سازمان 
ارسال نکرده است و با توجه به فرصت کمی که تیم های ایرانی 
تا هشتم آبان دارند به نظر می رسد نفت نتواند مجوز حضور در 

لیگ قهرمان آسیا را کسب کند.
بــا توجه بــه جدول فصل گذشــته لیگ برتــر، تیم های 
پرســپولیس، اســتقالل، تراکتورســازی، ذوب آهن، سپاهان، 
پیکان، اســتقالل خوزستان و گســترش فوالد تبریز به ترتیب 
در رده های اول تا هشــتم جــدول رده بندی قرار گرفته اند. اگر 
آمار فدراســیون در بهمن ماه پارسال را شــاخص قرار دهیم، 
پرســپولیس، اســتقالل، تراکتورسازی، ســپاهان و استقالل 
خوزســتان نمی توانند جواز حضور در لیگ قهرمانان آســیا را 
کسب کنند و تیم های ذوب آهن، پیکان و گسترش فوالد مجوز 
حضور در لیگ قهرمانان را به دســت می آورند. به این ترتیب، 

یکی از سهمیه های ایران می سوزد.
تنها امیدواری که وجود دارد این اســت که تیم های ایرانی 
از پارســال تاکنون مشکل پرونده هایشان را حل کرده باشند تا 
سهمیه ایران در لیگ قهرمانان آسیا از دست نرود. باید تا هشتم 
آبان ماه منتظر ماند و دید که کنفدراسیون فوتبال آسیا به کدام 

تیم های ایرانی جواز حضور در لیگ قهرمانان آسیا را می دهد.

صفحه 9
دو شنبه اول آبان ۱۳9۶ 

۳ صفر ۱4۳9 - شماره ۲۱۷۵۳

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم سهیال کمال زاده دارای شناسنامه شماره 41723 به شرح دادخواست به کالسه 
960794/9 از این شــورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان مریم خانم رشــدیه به شناسنامه شماره 29215 در تاریخ 1396/5/12 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته، ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به: 1- علی کمال زاده متولد 36/2/6 ش ش 525 فرزند ابوالقاســم پسر متوفی 2- 
مرتضی کمال زاده متولد 41/3/1 ش ش 5 فرزند ابوالقاســم پسر متوفی 3- حسن 
کمال زاده متولد 40/2/26 ش ش 11 فرزند ابوالقاسم پسر متوفی 4- سیما کمال زاده 
متولد 33/2/15 ش ش 846 فرزند ابوالقاسم دختر متوفی 5- سهیال کمال زاده متولد 

30/6/5  ش ش 41723 فرزند ابوالقاسم دختر متوفی.
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه 9 شورای حل اختالف کرج

م الف - 96/6879/ف

رونوشت حصر وراثت
نظر به اینکه آقای علی باشــتنی دارای شناسنامه شــماره 5 به شرح دادخواست به کالسه 
6359-96/7/29 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شــادروان گل بهار تاج آبادی به شناسنامه 4823 در تاریخ 1395/10/7 در اقامتگاه دائمی خود 

بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- فاطمه باشــتنی، فرزند علی، ت ت 1364، ش ش 3013، صادره: ســبزوار، فرزند 2- عزت 
باشــتنی، فرزند علی، ت ت 1361، ش ش 4420، صادره: ســبزوار، فرزند 3- حسین باشتنی، 
فرزند علی، ت ت 1356، ش ش 1495، صادره: سبزوار، فرزند 4- مصطفی باشتنی، فرزند علی، 
ت ت 1369، ش ش 0780139518، صادره: ســبزوار، فرزند 5- محمدکاظم باشــتنی، فرزند 
علی، ت ت 1360، ش ش 3383، صادره: ســبزوار، فرزند 6- حسن باشتنی، فرزند علی، ت ت 
1357، ش ش 1615، صادره: ســبزوار، فرزند 7- ابوالفضل باشــتنی، فرزند علی، ت ت 1366، 
ش ش 15056، صادره: ســبزوار، فرزند 8- علی باشتنی، فرزند علی اکبر، ت ت 1337، ش ش 

5، صادره: سبزوار، همسر.
متوفی به جز نامبردگان ورثه دیگری ندارد.

اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ 

نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شورا- شعبه ۱4 شورای حل اختالف شهرستان سبزوار

ســرمربیتیمملیووشویایرانازآغازاردوهای
تیمملیبعدازتعطیالتعیدواز۱۵فروردینخبرداد.
حسین اوجاقی در مورد زمان برگزاری اردوهای تیم ملی 
ووشــو بعد از انتخاب ووشکاران از رقابت های کشوری، گفت: 
در حال حاضر زمان دقیقی برای پیگیری و آغاز اردوهای تیم 
ملی مشخص نشده است. به احتمال زیاد بعد از تعطیالت عید 
از اواســط فروردین شاهد برگزاری اردوها باشیم. اگر بخواهم 
دقیق تر بگویم شــاید از ۱5 فروردین بتوانیــم اردوها را آغاز 
کنیــم. البته تاکید می کنم که فعال هیچ چیز به صورت ۱۰۰ 
درصد مشــخص نیست. او همچنین با  اشــاره به رقابت های 
ووشوی قهرمانی کشور توضیح داد: این رقابت ها در تاریخ دوم، 
سوم و چهارم آبان به میزبانی استان زنجان برگزار می شود که 
قطعا سطح قابل قبولی هم خواهد داشت چون، این رقابت ها 
به صورت قهرمانی کشور است و از همه  استان ها تیم ها به این 

مسابقات اعزام  می شوند.

وی همچنیــن در مورد افراد دعوت شــونده به اردوهای 
آینده  تیم ملی ووشــو خاطرنشــان کرد: نفــرات اول، دوم و 
ســوم های مشــترک هر وزن)پنج وزن از آن هفت وزنی که 
در بازی های آسیایی حضور دارند( در رقابت های کشوری به 
اردوهای تیم ملی دعوت می شوند. البته باید بگویم که نفرات 
برتــر این رقابت ها، به همراه ووشــوکارانی که در رقابت های 
کشورهای اســالمی، قهرمانی جهان روســیه و جوانانی که 
در رده  جوانــان مدال آور بوده اند و االن به رده بزرگســاالن 
رســیده اند با هم به اردو دعوت می شــوند و باید در کنار هم 
تمرین کنند.حســین اوجاقی در پایــان این گفت وگو درباره  
برنامه های آینده تیم ملی ووشــو گفت: در حال حاضر فقط 
لیگ برتر و رقابت های قهرمانی کشــور را پیش رو داریم که 
باید به این رقابت ها توجه کنیم. در مورد مســابقات سلطان 
رینگ هم هنوز هیچ تصمیمی گرفته نشده است و باید منتظر 

تصمیمات فدراسیون بمانیم.

کشتیکشــوردرآخرینماهسال20۱7میالدی
میزبانی6مسابقهبزرگکشتیدنیارابرعهدهدارد.

رقابت هــای بین المللی جام روز کودک در رشــته آزاد و 
فرنگی به صورت مجزا برگزار می شود، این مسابقات معتبرترین 
تورنمنت کشــتی دنیا در رده سنی نونهاالن می باشد. تاکنون 
کشورهایی نظیر آذربایجان، قرقیزستان، اوکراین، گرجستان، 
قزاقستان، ارمنســتان، عراق و... برای حضور در این رقابت ها 

اعالم آمادگی کرده اند.
رقابت های کشــتی آزاد روزهای ۳۰ آبان و اول آذرماه و 
مسابقات کشــتی فرنگی روزهای ۳ و 4 آذرماه برگزار خواهد 
شــد و این رقابت ها نقش مهمی در پشتوانه سازی در کشتی 

دنیا دارد.
از سوی دیگر رقابت های بین المللی کشتی جام شاهد به 
عنوان یکی از معتبرترین تورنمنت های بین المللی کشتی دنیا 
در رده سنی جوانان به صورت جداگانه در رشته آزاد و فرنگی 
انجام خواهد شــد، که مسابقات کشــتی فرنگی روزهای ۷ و 
۸ آذرماه و رقابت های کشــتی آزاد روزهای ۱۰ و ۱۱ آذرماه 
برگزار می گردد. تاکنون کشــورهایی نظیر روسیه، ارمنستان، 
قرقیزســتان، ترکیه، گرجســتان و عراق برای شرکت در این 
مســابقات اعالم آمادگی کرده اند و شهر ســیرجان از جمله 

شهرهایی اســت که برای میزبانی این رقابت ها اعالم آمادگی 
کرده است.

از ســوی دیگــر چهارمین دوره رقابت های کشــتی آزاد 
جام باشــگاه های جهان روزهــای ۱6 و ۱۷ آذرماه با حضور 
باشگاه هایی از کشــورهایی از جمله آمریکا، روسیه، فرانسه و 
ســه تیم داخلی برگزار خواهد شد که شــهر تاریخی کاشان 
کاندیدای اصلی میزبانی این مســابقات معتبر اتحادیه جهانی 

است.
مسابقات کشتی فرنگی جام باشگاه های جهان نیز روزهای 
۲۳ و ۲4 آذرماه به میزبانی کشــورمان برگزار خواهد شد که 

فدراسیون کشتی به زودی شهر میزبان را معرفی می کند.
همچنین در کنار این شــش مسابقه معتبر بین المللی و 
برگزاری رقابت های قهرمانی کشــور نوجوانــان در گروه های 
مختلف اولین دوره مسابقات قهرمانی کشور کشتی کالسیک 
بانوان روزهای ۲۳ و ۲4 آذرماه در خانه کشــتی تهران برگزار 

خواهد شد.
آخرین برنامه فدراسیون کشتی برگزاری مشارکتی دومین 
دوره رقابت های جهانی کشتی پهلوانی با کنفدراسیون کشتی 
آفریقا با دعوت از بیش از 6۰ کشور دنیا در روزهای ۷ و ۸ دی 
ماه به صورت مشارکتی در کشور مغرب )مراکش( خواهد بود

ماراتنمسابقاتبینالمللیکشتیدرآذرماه
میزبانی 6 تورنمنت بین المللی 

و یک مسابقه جهانی در یک ماه!

اردویتیمملیتیروکماندررشــتههایریکرووکامپوندزنانومردانوردهسنینوجوانانبرایشرکتدر
بازیهایآسیاییبنگالدش،ازامروزیکمآباندرسایتتیروکمانآغازمیشود.

فدراســیون تیروکمان اسامی کمانداران اعزامی در رشته های ریکرو و کامپوند در رده سنی نوجوانان و بزرگساالن اعزامی به 
بازی های قهرمانی آسیا در بنگالدش را اعالم کرد.نفرات دعوت شده به اردوی بزرگساالن و نوجوانان به شرح زیر است:

*ریکرو مردان: صادق  اشــرفی )آذربایجان شــرقی(، متین ســبزی )لرســتان(، امین پیرعلی )اصفهان( و عرفان ارژنگی پور 
)آذربایجان شرقی( *ریکرو بانوان: پارمیدا قاسمی )تـــهران(، پریسا روحانیان )تـــهران(، نیلوفر علیپور )البرز( و مهسا بدخشان 
)تـهران( *ریکرو دختران نوجوانان: نازنین زهرا جمالزاده )تـهران(، فاطمه بهرامی )گلستان( و سوگند رحمانی )کیش( *کامپوند 
مردان: اسماعیل عبادی )قزوین(، مجید قیدی )مازندران( و یاسر عمویی )قزوین( *کامپوند زنان: پریسا براتچی )زنجان(، فرشته 
قربانی )زنجان(، شــیوا بختیاری )همدان( و گیســا بایبوردی )تهران(. هدایت این تیم را پارک میوک وون از کره جنوبی به عنوان 
ســرمربی و بهزاد پاکزاد، زهرا شــعبانی و ساره اســدی به عنوان مربی برعهده دارند. اردوی تیم ملی تیروکمان از امروز در سایت 

تیروکمان آغاز و به مدت یک ماه ادامه دارد. تیم ملی سوم آذر برای شرکت در قهرمانی آسیا عازم بنگالدش می شود.

معرفی کمانداران ریکرو و کامپوند اعزامی به بنگالدش

آغاز اردوهای تیم ملی ووشو از ۱۵ فروردین

وزیرورزشوجواناندرنشستشورایعالیورزشهمگانیکشورتاکیدکردکهانتخاباتکمیتهملیالمپیک
درموعدمقرربرگزارخواهدشد.

نشست عالی ورزش همگانی کشور دیروز  با حضور وزیر ورزش و جوانان در محل وزارت ورزش و جوانان برگزار شد و مسعود 
ســلطانی فر در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که  شنیده شده، علی مرادی از ریاست فدراسیون وزنه برداری استعفا داده 
و همچنین سرپرست نیز معین شده است، بیان  کرد: من چیزی در این مورد نشنیده ام و این را از زبان شما )خبرنگاران( شنیدم. 
او همچنین در پاســخ به این ســوال که آیا درباره محرومیت طارمی وزارت ورزش و جوانان ورودی داشته است یا خیر، بیان  
کرد: خبر ندارم.وزیر ورزش و جوانان همچنین درباره مدیریت پرســپولیس و اتفاقات پیش آمده برای این باشگاه، بیان  کرد: این 
سوال ها را از فدراسیون فوتبال بپرسید. تمام سوال ها مربوط به دو باشگاه استقالل و پرسپولیس شده است. سلطانی فر در پاسخ به 
این سوال که در موضوع پرسپولیس، وزارت ورزش و جوانان نیز می تواند ورود داشته باشد تا به نتیجه  سریع تر دست یابیم، بیان  

کرد: خود فدراسیون فوتبال باید این مسئله را انجام دهد و اگر الزم شد وزارت ورزش و جوانان ورود می کند.
وزیر ورزش و جوانان در ادامه  و در پاســخ به این ســوال که تاکید شــما بر این بوده اســت که فدراسیون ها نباید با حضور 
سرپرســتان هدایت شــود، اما در حال  حاضر برخی از فدراسیون ها با سرپرست  اداره می شوند، گفت : برخی از فدراسیون ها مانند 
فدراســیون بوکس شــخص ناطق نوری خود اســتعفا داد و در آن زمان نمی توانســتیم کاری انجام دهیم و برای این فدراسیون 

سرپرست انتخاب شد اما درباره سایر فدراسیون ها حتی االمکان سعی بر این است که تا پایان دوره انتخابات برگزار شود.
سلطانی فر در ادامه  در پاسخ به این سوال که در رابطه با اساسنامه جدید کمیته ملی المپیک آیا انتخابات با آن صورت می گیرد 
یا خیر؟ پاســخ داد: اگر اصالحات صورت بگیرد، انتخابات با اساسنامه جدید برگزار می شود، در غیر این صورت با اساسنامه قدیم 

در موعد مقرر انتخابات کمیته ملی المپیک برگزار می شود.

وزیرورزشوجوانانتاکیدکرد
برگزاری انتخابات کمیته ملی المپیک در موعد مقرر 


