
ورزشی

سرویس ورزشی-
فدراســیون  فوق العاده  مجمع  دومین  برگزاری  با 
کشتی، احتمال بازگشت رسول خادم رئیس مستعفی به 

این فدراسیون قوت گرفت.
دومین مجمع فوق العاده فدراســیون کشــتی عصر روز 
گذشــته در آکادمی ملــی المپیک برگــزار و در این مجمع 
بار دیگر با اســتعفای رســول خادم مخالفت شد تا همچنان 
سرپرســت برای فدراسیون تعیین نشــود. همچنین اعضای 
مجمع در نامه ای به سلطانی فر وزیر ورزش اعالم کردند که به 
رســول خادم تکلیف کرده اند به فدراسیون کشتی برگردد. در 
قســمتی از این نامه آمده است: »ما اعضای مجمع فدراسیون 
کشتی ضمن مخالفت دوباره با استعفای آقای رسول خادم از 
ایشان می خواهیم به جهت احترام به رأی مجمع که اکثریت 
آرای آن را کسب نموده اند، نظر مردم و عالقمندان به کشتی 
در اســرع وقت به محل کار خود بازگردند و در کنار کشــتی 
کشور حضور داشته باشند. این موضوع تکلیف مجمع بعنوان 
مهم ترین رکن تصمیم گیری ورزش ملی کشور به آقای خادم 

می باشد.
ضمنا با عنایت به اساسنامه فدراسیون کشتی، آقای حمید 
بنی تمیم نایب رئیس فدارسیون کشتی همچنان می تواند اداره 
امور فدراسیون را بر عهده داشته باشد و خوشبختانه تا امروز 
نیز کارها به شــکل مناســبی پیش رفته و ما اعضای مجمع 
تضمین می دهیم که برنامه های کشــتی کشــور در آســتانه 
بازی های آسیایی جاکارتا با مشکلی مواجه نخواهد شد. قطعا 
با شــناختی که از آقای خادم داریم ایشان همچنان در کنار 

کشتی خواهند بود.«
بنی تمیم: ان شاءاهلل خادم بازمی گردد

پس از پایــان مجمع، بنی تمیم نایب  رئیس فدراســیون 
کشــتی درباره مباحث مطرح شــده در مجمــع فوق العاده 
فدراسیون کشــتی و تعیین تکلیف ریاســت این فدراسیون 
اظهــار کرد: طبق تصمیم اعضای مجمع خادم مکلف اســت 
به فدراســیون بازگردد و امیدوارم این اتفاق بیفتد. قرار شــد 
تعدادی از اعضای مجمع نزد خادم بروند تا او را به فدراسیون 

بازگردانند.
نایب رئیس فدراسیون کشتی افزود: زمان خاصی برای این 
موضوع مشخص نشده چرا که اساسنامه فدراسیون ها به خوبی 
تکلیف را مشخص کرده است. در صورت نبود رئیس تا سه ماه 
نایب رئیس می تواند امور فدراسیون را در دست بگیرد. امیدوارم 
کار به آنجا نکشــد و خادم در کمتر از یک هفته آینده به کار 

بازگردد.
بنی تمیم در پاسخ به این سؤال که آیا خادم طی یک ماه 
گذشته در محل کار خود در فدراسیون کشتی حاضر شده یا 
خیر گفت: خادم در فدراســیون حضــور پیدا نکرد اما تمامی 

کارها طبق برنامه انجام شد.
وی با تاکید بر اینکه اعضای مجمع با توجه به کســوت و 
تجربه ای که دارند با اســتعفای خادم مخالفت کرده اند گفت: 
اگر اعضــای مجمع امیدی نداشــتند، قطعا چنین تصمیمی 
نمی گرفتنــد. خادم نیز دغدغه های اعضای مجمع را به خوبی 

می داند و ان شاءاهلل به فدراسیون بازخواهد گشت.
نایب رئیس فدراسیون کشتی در پاســخ به این سؤال که 
آیا این بالتکلیفی باعث ضربه به کشــتی خواهد شــد یا خیر 
گفت: در بحث بزرگســاالن ممکن اســت دغدغه هایی وجود 
داشته باشــد اما قرار است اواخر این ماه مسابقه های انتخابی 
تیم ملی برگزار شود و بعد از آن برنامه ریزی برای تیم های ملی 
بزرگساالن نیز انجام خواهد شد. در سایر رده ها اردوها تشکیل 

شده و مشکل خاصی در انجام امور نداشتیم.
فرصت ۶ روزه به خادم برای بازگشت

صحبت های بنی تمیم عالقه مندان به کشــتی را امیدوار 
کرد که رســول خادم به فدراسیون برمی گردد. این امیدواری 
زمانی بیشتر شــد که داورزنی معاون قهرمانی وزارت ورزش 
نیز اعالم کرد خادم برای بازگشــت به مجمع چراغ سبز نشان 

داده است. 
داورزنی در پایان مجمع گفــت: بالتکلیفی های اخیر در 
فدراسیون کشتی باعث شد به برخی مسائل دامن زده شود و 
مردم نگران آینده کشــتی باشند. وزارت نیز بر حسب تکلیف 
قانونــی خود باید عمل می کرد. طی درخواســتی که اعضای 
مجمع داشــتند، بار دیگر دومین جلســه مجمع برگزار شد و 
برخی روســای هیئت ها و نهادها نقطه نظــرات خود را اعالم 
کردند و گفتند با توجه به مذاکرات انجام شــده طی یک ماه 
گذشــته، شاید شــرایط الزم برای بازگشت خادم فراهم شده 

باشد و با چراغ سبز او مواجه شده اند.
وی خاطرنشان کرد: اعضای مجمع در این جلسه از وزارت 
ورزش و جوانان خواستند این بار مجمع تکلیف کند که خادم 
بازگردد. ما هم با توجه بــه اینکه همواره از فعالیت های همه 
فدراسیون ها و مخصوصا کشتی با توجه به اهمیت آن حمایت 
کرده ایم نقطه نظرات دوســتان را به خوبی گوش دادیم و به 

وظایف قانونی خود عمل کردیم.
داورزنی با بیان اینکه واگذار کردن مســئولیت ها از سوی 
رئیس فدراســیون کشــتی به نایب رئیس فدراسیون نمی تواند 
نافی مسئولیت او باشد، خاطرنشان کرد: اگر اتفاقی در کشتی 
بیفتد، باز رئیس فدراسیون است که باید پاسخگو باشد هرچند 
که تفویض اختیار کرده باشد. در این جلسه بحث های زیادی 
مطرح شد. اعضا از وزارت خواستند با توجه به در پیش بودن 

عید مبعث در روز شــنبه، تا روز یکشنبه هفته آینده به آنها 
فرصت بدهیم تا خادم کارش را در فدراسیون آغاز کند که ما 

هم با این درخواست موافقت کردیم.
وی افزود: اولویت اول و درخواست ما این بود که این اتفاق 
بیفتد که خادم به فدراسیون بازگردد. بر همین اساس بار دیگر 
به مجمع این فرصت داده شــد تا چند روز آینده تالش خود 
را برای بازگشت خادم انجام دهد. در کنار آن ما باز هم تالش 

خواهیم که این اتفاق بیفتد. 
داورزنی دربــاره برخی صحبت های مطرح شــده مبنی 
بر مخالفت وزارت ورزش و جوانان با بازگشــت رســول خادم 
به فدراســیون کشــتی گفت: به چه دلیل؟ مسئولیت صفر تا 
100 ورزش کشور با وزارت ورزش و جوانان است. جدا کردن 
کشــتی از وزارت اساس و منطق درســتی ندارد چرا که هر 
اتفاقی که در ورزش کشــور و کشتی بیفتد، باید وزیر ورزش 
و جوانان پاســخگوی نمایندگان مجلس و دیگر نهادها باشد. 
هراتفاقی بیفتد کسی از روسای فدراسیون ها جواب نمی خواهد 
و دستگاه های نظارتی از وزارت ورزش وجوانان سؤاالت خود را 

مطرح می کنند و وزارتخانه باید پاسخگو باشد. 
داورزنی افزود: برخی ســعی می کنند زاویه ای بین برخی 
فدراســیون ها و وزارت ورزش و جوانان ایجاد کنند که اساسا 
این کار درســت نیست. همه باید در کنار هم تالش کنیم که 
در مســابقه های مختلف تمامی رشــته های ورزشی با قدرت 
حاضر شوند و مشکلی بابت هزینه مسابقه ها، برگزاری اردوها 
و... نداشته باشند و فکر می کنم وزارت ورزش و جوانان در این 

باره کارنامه قابل قبولی داشته است. 
او در پاســخ به این ســؤال که اگر خادم تا روز یکشنبه 
بازنگــردد چه تصمیمی گرفته می شــود گفــت: تالش همه 
دوســتان این اســت که این اتفــاق بیفتد. خــود من هم به 
مجمع اعالم کردم که شــخصا با خادم تماس می گیرم تا او به 
فدراســیون بازگردد. امیدوارم که این اتفاق بیفتد. داورزنی در 
پاسخ به این ســؤال که آیا این احتمال وجود دارد که کار به 
برگزاری سومین مجمع فوق العاده کشیده شود یا خیر گفت: 

بعید می دانم.
اتفاقات مجمع و صحبت های داورزنی و بنی تمیم نشــان 
داد که احتمال بازگشت رسول خادم به فدراسیون کشتی قوت 
گرفته، این اتفاق البته خواسته خانواده بزرگ کشتی نیز است، 
امید می رود با بازگشــت خادم اختالفات کنار گذاشته شود تا 
کشتی همچون سال های گذشــته در عرصه بین المللی برای 

ورزش ایران افتخارآفرین باشد.

حدیث دشت عشق

به یاد شهید تفحص »علی محمودوند«
پهلواِن کاناِل حنظله

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

خودشان را کنار سنگ قبر اوبرزبان بیاورند.
چه زیباســت آن فرمایش رهبر معظم 
انقالب که پیرامون پیــدا کردن پیکر مطهر 

مفقودین دفاع مقدس می فرمایند: »برای مادران مفقود االثر هر شــب، شــب 
عملیات است«؛ مفهوم این جمله را شهدای تفحص به خوبی دریافتند.

 حــاج علی، برای پیدا کردن همرزمــان و فرماندهان خودش، با تحمل 70 
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.
همرزمانش او را پهلوان کانال حنظله می نامند و در تاریخ 22 بهمن ماه سال 
79 پس از 8 ســال بی تابی در تفحص شــهداء در خاک های جنوب کشور و در 
منطقه فکه بر اثر انفجاری مواد به جا مانده از جنگ تحمیلی به شهادت رسید.

برگزاری دومین مجمع فوق العاده و مخالفت با انتخاب سرپرست

حمایت دوباره اعضای مجمع از رئیس فدراسیون 
خادم باید به کشتی برگردد دژاگه: امیدوارم به جام جهانی برسم

اشکان دژاگه کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران که تمرینات ریکاوری خود را زیر 
نظر کادر تیم ملی در تهران ادامه می دهد درباره آخرین وضعیت خود گفت: پس 
از اینکه با باشــگاه ناتینگهام قرارداد امضا کردم متاسفانه دچار مصدومیت شدم 
اما خدا را شــکر اکنون کار به خوبی جلو می رود. خوشبختانه سرمربی تیم ملی 
در تماس با باشگاه ناتینگهام راهی را پیدا کردند که برای من خیلی خوب است 
و این امکان را دارم تا در اینجا تمرینات ریکاوری خودم را پشــت سر بگذارم. او 
افزود: آقای کی روش و آقای کارانکا با هم صحبت کرده اند و باشــگاه ناتینگهام 
بــه خوبی می داند که حضور در جام جهانی تا چه حد برای من مهم اســت تا 
ان شــاءاهلل بتوانم برای کمک به تیم ملی به مسابقات جام جهانی برسم. باشگاه 
من و تیم ملی به خوبی با هم هماهنگ هســتند و هر دو پشتم هستند و از من 
حمایــت کرده اند تا بتوانم کارم را پیش ببرم و ان شــاءاهلل بتوانم به جام جهانی 
برسم. دژاگه با اشــاره به امکانات موجود در پک اظهار کرد: من می توانستم در 
انگلیــس بمانم و آنجا کار کنم. آنجا هــم امکانات خوبی وجود دارد اما در مرکز 
پک امکانات خیلی خوبی فراهم اســت. می دانســتم که شاید حضورم در اینجا 
برایم بهتر باشــد چون خیلی به من می رسند و برایم وقت می گذارند. کادر تیم 
ملی صبح تا شــب روی من کار می کنند و خیال من و خیال باشگاه ناتینگهام 

هم راحت است.
باقری: مسلمان در پرسپولیس می ماند

کریم باقری مربی تیم فوتبال پرســپولیس دربــاره اختالفات میان برانکو و 
محسن مسلمان اعالم کرد میان این دو  شکر آب است اما او تالشش را می کند 
که مشــکل هر چه  زودتر بر طرف شــود. وی درباره اختالفات برانکو با برخی از 
بازیکنان این تیم گفت: اگر یادتان باشــد این گونه مشــکالت در فصل قبل هم 
بود. فصل قبل هم برانکو با رامین رضاییان مشکالتی داشت و روی سکوها رامین 
رضاییان را دائما تشــویق می کردند. امسال هم این گونه مسائل وجود داشت اما 
آن چیزی که اهمیت دارد این اســت  که تصمیم گیرنده نهایی در مورد ترکیب 
تیم و اینکه چه کسی برای تیم بازی کند و اینکه صالح تیم در چیست با کادر 
فنی و برانکو ایوانکوویچ است. هیچ کس در خارج از کادر فنی نمی تواند به برانکو 
دیکته کند که چه بازیکنی وارد زمین شــود و چه بازیکنی بازی کند. باقری در 
پاســخ به این سوال که او اختالفات میان محسن مسلمان و برانکو ایوانکوویچ را 
تایید می کند یا خیر؟ گفت: نمی توانیم این موضوع را کتمان کنیم. میان برانکو 
و محســن مسلمان شکرآب اســت اما ما تا به حال تمام تالش مان را کرده ایم و 
حتی خود مســلمان نیز تالش خود را کرده است تا این دلخوری ها از بین برود. 
هواداران هم نگران نباشــند محسن مسلمان در پرســپولیس می ماند. ما تمام 
هدف مان این است که اختالفات به وجود آمده و دلخوری ها حل شود و در فصل 

آینده بی حاشیه به کارمان ادامه  دهیم.
ترابی سرباز تراکتورسازی می شود

ملی پوش سایپا دفترچه اعزام به خدمت خود را به نظام وظیفه ارسال کرده 
و بــه زودی برای یکی از تیم های نظامی توپ خواهد زد. مهدی ترابی ملی پوش 
باشــگاه ســایپا که یکی از تاثیرگذارترین بازیکن این تیم در فصل جاری لیگ 
برتر فوتبال ایران بوده اســت، دفترچه اعزام به خدمت خود را برای نظام وظیفه 
ارسال کرده و فصل بعد برای یکی از تیم های نظامی توپ خواهد زد. با توجه به 
ملی پوش بودن ترابی و کیفیت فنی این بازیکن، تراکتورسازی اصلی ترین گزینه 
مهاجم تیم ملی برای فصل بعد است. در صورت پیوستن ترابی به تراکتورسازی، 
این بازیکن لباس قرمزپوشــان تبریزی را در لیگ های هجدهم و نوزدهم بر تن 
خواهد کرد. این در حالی است که در نیم فصل لیگ هجدهم صحبت های زیادی 
مبنی بر سرباز شــدن ترابی صورت گرفت که حتی این بازیکن تا نزدیکی های 
عقد قرارداد با تراکتورسازان پیش رفت اما ترجیح داد سایپا و علی دایی را تنها 

نگذارد.
بازی ایران و تونس در قطر

تیم فوتبال نوجوانان در اردیبهشــت ماه چندین دیدار تدارکاتی با تیم های 
ملــی مختلف از جملــه با تونس برگــزار می کند. تیم فوتبــال نوجوانان برای 
آماده ســازی و حضور در مسابقات قهرمانی فوتبال آسیا، نهم اردیبهشت به قطر 
می رود و دو دیدار تدارکاتی با تونس و قطر برگزار می کند.شاگردان چمنیان 2۵ 
اردیبهشت نیز راهی چین می شــوند و در تورنمنت چهارجانبه با حضور چین، 
ژاپن و مغولستان شرکت می کنند.از زمان تشکیل تیم ملی نوجوانان در تابستان 
سال 9۶، برای نخســتین بار تیم ملی به یک سفر برون مرزی اعزام می شود. در 
نوروز 97 تیم ملی ایران دیداری با تونس برگزار کرد که شــاگردان کی روش با 

یک گل از تونس شکست خورد.
ابراهیم زاده: از روز اول گفتم سپاهان سقوط نمی کند

ســرمربی سپاهان می گوید هواداران نباید به سقوط سپاهان فکر کنند چون 
تمام ارکان باشگاه دست به دست هم داده اند تا این اتفاق نیفتد.منصور ابراهیم زاده  
درباره وضعیت سپاهان در فاصله سه هفته تا پایان فصل و احتمال سقوط به لیگ 
دســته یک توضیح داد: از اولین روزی که به سپاهان آمدم، همه هواداران را آگاه 
کردم و گفتم که اصال به فکر ســقوط نباشــند. همه تالش ها و حمایت هایی که 
می شود در مسیر موفقیت تیم است. همه در باشگاه باید هم و غمشان برای سه 
بازی باقیمانده باشــد. این تالش ها باید مقدمه ای شود برای سال آینده تا فصل 
بعدی را با انرژی بیش تر دنبال کنیم. او در پاسخ به این پرسش که آیا حضورش 
در سپاهان برای فصل آینده قطعی است یا نه؟ گفت: هر مربی که در یک تیم کار 
می کند، به این هم فکر می کند که چطور جایگاهش را مستحکم سازد. هیچ مربی 
نمی گوید این فصل بگذرد و هر اتفاقی افتاد، افتاد. ما تالش خودمان را می کنیم 
تا در نهایت این تالش ها روی عملکرد تیم تاثیر بگذارد. باشگاه سپاهان نیز همان 
ابتدا با من برای فصل آینده صحبت کرد و من هم پاســخم را دادم.سرمربی تیم 
فوتبال ســپاهان هم چنین با اشاره به بازی های باقیمانده تیمش اظهار کرد: باید 
با تیم های صنعت نفت آبادان، اســتقالل خوزستان و استقالل تهران بازی کنیم. 
به عبارتی ســه فینال سخت در پیش داریم که باید تمام توان مان را برای کسب 

بهترین نتیجه در این بازی ها بگذاریم.
تغییر برنامه دو هفته از لیگ دسته اول

مســئول مسابقات لیگ دســته اول اعالم کرد: برنامه دو هفته پایانی  لیگ 
دســته اول به دلیل برگزاری فینال جام حذفــی تغییر کرد.  فریبرز  محمودزاده 
اعالم کرد: با توجه به حساســیت مسابقات لیگ دسته اول  در هفته های پایانی 
سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال مسابقات را به  دقت زیر نظر دارند و این بازی ها 
با نظارت ویژه تر و دقیق تری  برگزار می شــود.  وی افــزود: ضمن اینکه به دلیل 
برگــزاری فینال جام حذفی در روز   1۳ اردیبهشــت 97 و با توجه به اینکه تیم 
خونه به خونه از لیگ  دسته اول یکی از تیم های فینالیست است برنامه مسابقات 
هفته سی  و سوم و سی و چهارم تغییر کرد. مسابقات هفته سی و سوم به جای 
 روز سه شنبه ۴ اردیبهشت ماه در روز دوشنبه ۳ اردیبهشت 97  برگزار می شود و 
مسابقات هفته سی و چهارم نیز به جای روز 10  اردیبهشت در روز 9 اردیبهشت 

برگزار خواهد شد. 

صفحه ۹
سه شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۷

۲۳ رجب ۱4۳۹ - شماره ۲۱۸۷۸

برنامه هفته بیست و هشتم لیگ برتر فوتبال

چهارشنبه 22 فروردین 1397
* گسترش فوالد ............................................................ استقالل تهران )ساعت 17(
* پرسپولیس ............................................................... پارس جنوبی جم)ساعت 19(

پنجشنبه 23 فروردین 1397
* نفت تهران .................................................................................... پدیده )ساعت 17(
* سپیدرود رشت ................................................................ تراکتورسازی)ساعت 17(
* فوالدخوزستان .................................................................... ذوب آهن )ساعت 19(

جمعه 24 فروردین 1397
* پیکان ..................................................................... استقالل خوزستان )ساعت 17(
* مشکی پوشان ............................................................................... سایپا )ساعت 17(
* سپاهان .................................................................. صنعت نفت آبادان )ساعت 19(

برنامه پخش زنده ورزش از تلویزیون 

سهشنبه 21 فروردین1397
لیگ قهرمانان اروپا

* منچسترســیتی ......................................... لیورپول )ساعت- 2۳:1۵ - شبکه 
سه(

* آاس رم ............................................... بارسلونا )ساعت 2۳:1۵ - شبکه ورزش(
چهارشنبه 22 فروردین 1397

هفته 28 جام خلیج فارس
* گسترش فوالد ....................................... استقالل تهران )ساعت17- شبکه سه(
* پرسپولیس ........................................ پارس جنوبی جم )ساعت19- شبکه سه(

لیگ قهرمانان اروپا
* رئال مادرید .............................................. یوونتوس )ساعت 2۳:1۵ - شبکه سه(
*بایرن مونیخ ................................................... سویا )ساعت2۳:1۵ - شبکه ورزش(

پنجشنبه 23 فروردین1397
هفته 28 جام خلیج فارس

* سپیدرود- تراکتورسازی)ساعت17- شبکه ورزش(
* فوالد خوزستان - ذوب آهن)ساعت19- شبکه ورزش(

جمعه 24 فروردین 1397
هفته 28 جام خلیج فارس

* سیاه جامگان ....................................................... سایپا)ساعت17- شبکه ورزش(
* سپاهان ......................................... صنعت نفت آبادان)ساعت19- شبکه ورزش(

برنامه دیدارهای نمایندگان فوتبال ایران 
در دور برگشت لیگ قهرمانان آسیا

دوشنبه 27 فروردین 1397
* گروه سوم: پرسپولیس . .................................................. السد قطر )ساعت 19:۳0(
* گروه چهارم: الهالل عربستان .........................................  استقالل)ساعت 20:1۵(

سه شنبه 28 فروردین 1397
*گروه اول: تراکتورساز ی...................................................... الغرافه قطر )ساعت 19(
*گروه دوم: لوکوموتیو ازبکستان.....................................  ذوب آهن)ساعت 18:۳0(

برنامه دیدارهای هفته سی و یک لیگ دسته اول فوتبال

سه شنبه 21 فروردین 1397
* اکسین البرز ..............................................  نفت  مسجد سلیمان )ساعت 1۶:۳0(
* ملوان ........................................................................ خونه به خونه )ساعت 1۶:۳0(
* نساجی مازندران ............................................ ماشین سازی تبریز )ساعت 1۶:۳0(
* مس رفسنجان .............................................................. صبای قم )ساعت 1۶:۳0(
* شهرداری تبریز ......................................................... فجر سپاسی )ساعت 1۶:۳0(
* راه آهن ................................................................ گل گهرسیرجان )ساعت 1۶:۳0(
* برق جدید شیراز .........................................  ایران جوان بوشهر )ساعت 1۶:۳0(
* مس کرمان .............................................................  بادران تهران )ساعت 1۶:۳0(
* شهرداری ماهشهر ...................................................  آلومینیوم اراک )ساعت 17(

سه شنبه 21 فروردین 1397
* آاس رم .............................................................................  بارسلونا )ساعت 2۳:1۵(
* منچسترسیتی .................................................................  لیورپول )ساعت 2۳:1۵(

چهارشنبه 22 فروردین 1397
* رئال مادرید ....................................................................... یوونتوس )ساعت 2۳:1۵(
* بایرن مونیخ ...........................................................................  سویا )ساعت 2۳:1۵(

برنامه دیدارهای دور برگشت 
مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا

امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختمساویبردبازیتیم
130179443222160. نفت  مسجد سلیمان

2301512334151957. خونه به خونه
330167740202055. فجر سپاسی

430166840261454. نساجی مازندران
5301313445301552. بادران تهران

630145113631547. مس کرمان
7301210837251246. اکسین البرز

830101643324946. ملوان      
930101373527843. گل گهرسیرجان
103091382625140. مس رفسنجان

637-1130910112430. برق جدید شیراز
123098133736135. شهرداری ماهشهر

335-133071492831. آلومینیوم اراک
435-143098132933. شهرداری تبریز

1030-1530612122030. ماشین سازی تبریز
1728-163077162845. ایران جوان بوشهر

4312-173019202366. صبای قم   

4210-183024241456. راه آهن     

جدول رده بندی لیگ دسته اول- جام آزادگان

امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختتساویبردبازیتیم

127186343123160. پرسپولیس تهران

227139542281448. ذوب آهن اصفهان

327138638152347. استقالل تهران

42713863533247. سایپا تهران

52712872921844. پیکان تهران

627101252725242. فوالد خوزستان

72791352923640. پارس جنوبی جم

827107103131037. صنعت نفت آبادان

834-92797112331. گسترش فوالد

530-102779112631. تراکتورسازی

128-1127610112829. سپاهان اصفهان

226-122788113032. پدیده مشهد

1326-132775152336. سپیدرود رشت

1826-142768131937. استقالل خوزستان

1324-152759132336. نفت تهران

2615-162729161642. مشکی پوشان

جدول رده بندی لیگ برتر - جام خلیج فارس

 دبیر فدراســیون هندبال می گوید که اردوهای تیم ملی بزرگســاالن از اردیبهشــت ماه استارت خواهد 
خورد.

محمدرضــا رجبی ، در مورد آغاز اردوهای تیم   ملی هندبال ایران، اظهار کرد: اردوی تیم   ملی جوانان از اواخر همین ماه 
آغاز خواهد شــد. اردوی تیم   ملی بزرگساالن نیز در اردیبهشت ماه استارت می خورد. با توجه به پیش بینی هایی که داشتیم 
قرار است در هر ماه دو اردو برای تیم   ملی داشته باشیم. البته در اردیبهشت ماه در اردوی تیم   ملی بزرگساالن تمامی نفرات 

را نخواهیم داشت و لژیونرها در خرداد ماه به تیم اضافه خواهند شد.
دبیر فدراسیون هندبال در ادامه ، اظهار کرد: اردوهای تیم های ملی جوانان، نوجوانان و بزرگساالن همزمان در اردیبهشت 

ماه پیگیری خواهد شد. این اردوها ممکن است در شهرهای مختلف برگزار شود.
رجبی درخصوص انتخاب ســرمربی تیم   ملی هندبال ایران نیز، گفت : از قبل عید نوروز پیگیر جذب ســرمربی خارجی 
هستیم. با یک گزینه هم به نتیجه رسیده بودیم که در لحظات آخر به سرانجام نرسید. تا این لحظه هم با سه مربی اروپایی 
در حال  مذاکره هستیم و تالش می کنیم تا آخر این هفته  سرمربی را انتخاب و گزینه نهایی را معرفی کنیم. اکنون نمی توان 

گزینه ها را اعالم کرد و بعد از قطعی شدن آن را اعالم خواهیم کرد.
دبیر فدراسیون هندبال در مورد جلسه فدراسیون با مسئوالن کمیته ملی المپیک درباره بازی های آسیایی جاکارتا، اظهار 
کرد: در این جلسه برنامه ها اعالم شد. هندبال ایران در چهار دوره گذشته بازی های آسیایی دو عنوان چهارمی یک مدال نقره 
و یک مدال برنز کسب کرده است و اکنون نیز از این رشته انتظار کسب مدال می رود و جزو رشته هایی است که روی مدال 

آن حساب می شود. ما هم تالش خواهیم کرد تا به بهترین نتیجه  برسیم.

احتمال انتخاب سرمربی تیم ملی هندبال تا پایان هفته جاری

به گفته مسئول امور مجامع فدراسیون های ورزشی برگزاری انتخابات 13 فدراسیون - به جز کشتی که هنوز 
تکلیف مدیریت آن مشخص نشده - برای سال جاری در برنامه وزارت ورزش قرار دارد. 

مهدی مستجاب الدعوه با اعالم اینکه در طول سال جاری 1۳ فدراسیون با برگزاری مجمع انتخاباتی وارد دوره جدید چهار 
ساله مدیریتی می شوند، در مورد زمان احتمالی انتخابات آنها توضیح داد. 

وی ابتدا به فدراســیون هایی که برگزاری مجمع انتخاباتی آنها برای ســال جاری در دســتور کار معاونت توسعه ورزش 
قهرمانی وزارت ورزش قرار گرفته، اشاره کرد و گفت: شمشیربازی، سوارکاری، بدمینتون، قایقرانی، بولینگ و بیلیارد، اسکواش، 
انجمن های ورزشی، تنیس )خاکی(، ووشو، ورزش همگانی، کونگ فو، تیروکمان و گلف فدراسیون هایی هستند که دوره چهار 
ساله مدیریتشان طی ماه های آینده تمام خواهد شد. بنابراین امسال مجمع انتخاباتی آنها برگزار می شود. البته دوره مدیریت 

فدراسیون تیروکمان تمام شده و این فدراسیون در حال حاضر با سرپرست اداره می شود. 
به گفته مشاور امور مشترک فدراسیون های معاونت توسعه ورزش قهرمانی از میان این 1۳ فدراسیون، مجمع انتخاباتی ۴ 

فدراسیون در نیمه نخست سال برگزار می شود و انتخابات سایر فدراسیون ها نیز در نیمه دوم انجام خواهد شد. 
مسئول امور مجامع فدراسیون های ورزشی همچنین در مورد روند ثبت نام کاندیداهای ریاست این فدراسیون ها تصریح 
کرد: تیر و کمان و شمشیربازی فدراسیون هایی هستند که نام نویسی از کاندیداهای آنها انجام شده است. ثبت نام کاندیداهای 
این دو فدراسیون اسفندماه سال گذشته انجام شد و در حال حاضر هم مرحله بررسی صالحیت آنها در حال پیگیری است. 
ثبت نام از کاندیداهای ریاســت فدراسیون ســوارکاری هم از 18 فروردین ماه آغاز شده و تا اول اردیبهشت ماه ادامه خواهد 

داشت.

برگزاری انتخابات ۱۳ فدراسیون در سال ۹۷ 

رئیس  فدراسیون والیبال اظهار داشت: در صورت عدم 
حضور بانک ســرمایه با این نام در جام باشگاه های آسیا، 
تیم نایب قهرمان یعنی خاتم اردکان به مســابقات اعزام 

خواهد شد.
احمد ضیایی درخصوص آخرین وضعیت حضور تیم والیبال 
بانک سرمایه در جام باشگاه های آسیا گفت: مسئوالن تیم قهرمان 
لیگ برتر ایران در حال حاضر به صورت کتبی کناره گیری خود از 
این رقابت ها را اعالم نکرده اند، اما در جلسه هیئت مدیره این تیم 
که شخصاً در آن حضور داشتم مسئله کناره گیری مطرح شد. با 

این حال فدراسیون والیبال کناره گیری بانک سرمایه از لیگ برتر را منوط به نامه کتبی می داند. وی افزود: از نظر فدراسیون والیبال 
تیم بانک ســرمایه قهرمان، خاتم اردکان نایب قهرمان و تیم های شــهرداری تبریز و پیکان به عنوان سومی مشترک رسیده اند. در 
صورتی که تیم قهرمان موفق به حضور در جام باشگاه های آسیا نشود، تیم نایب قهرمان خاتم اردکان به این مسابقات اعزام خواهد 
شد. تیم قهرمان تنها در صورت حضور با نام »بانک سرمایه« در مسابقات به رقابت ها اعزام می شود و حضور تیمی با نامی دیگر به 
جز بانک سرمایه به عنوان قهرمان ایران امکان پذیر نخواهد بود. ضیایی در پایان خاطرنشان کرد: همچنان از سوی بانک سرمایه نامه 
کتبی مبنی بر کناره گیری از لیگ برتر به فدراسیون والیبال ارسال نشده است با این وجود تیم قهرمان و پس از آن نایب قهرمان 

لیگ نماینده ایران در جام باشگاه های آسیا خواهد بود. تیمی با عنوان دیگر نیز به عنوان نماینده ایران به میانمار اعزام نمی شود.

اعزام خاتم اردکان به عنوان نماینده والیبال ایران به جام باشگاه های آسیا 

رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی گفت: چون به دنبال اعزام 
کاروانی ســالم و پاک به بازی های آسیایی جاکارتا هستیم، سعی 
خواهیم کرد به رشته های پرخطر و مدال آور از نظر دوپینگ توجه 

بیشتری داشته باشیم. 
دکتر غالمرضا نــوروزی درباره راه انــدازی مجهزترین کلینیک فوق 
تخصصی تا پایان ســال 1۳98 اظهار کرد: هر چند ساز و کار و بستر الزم 
برای راه اندازی کلینیک تخصصی پزشکی و ورزشی در سال گذشته فراهم 
شده بود و توجه به درمان ورزشکاران یکی از اولویت های اصلی برنامه این 
فدراســیون در ســال 97 بود، اما بنا به دالیلی تاسیس این کلینیک تا به 
امروز به تاخیر افتاد. البته طی نشستی که با مسعود سلطانی فر وزیر ورزش 

و جوانان داشــتیم وی تاکید کردند که با استفاده از منابع موجود حداکثر تا پایان سال 1۳98 این کلینیک مورد بهره برداری 
جامعه ورزش کشور قرار خواهد گرفت. نوروزی در پاسخ به این پرسش که با توجه به باال بودن آمار دوپینگ دوچرخه سواری، 
آیا برای بازی های آسیایی تمهیدات خاصی برای رشته های پرخطر و مدال آور دارید، تصریح کرد: برای اینکه کاروان پاکی را 
راهی بازی های آسیایی کنیم، سعی داریم تعداد تست های خود را بویژه در مورد رشته های مدال آور و پرخطر افزایش دهیم و 
هر کجا که نیاز باشد از ورزشکاران این رشته ها تست دوپینگ به عمل خواهیم آورد تا با خیال راحت کاروان را راهی جاکارتا 
کنیم. البته با قمری رئیس فدراسیون دوچرخه سواری نیز جلسه ای خواهیم داشت تا تمهیدات الزم برای این منظور گرفته شود.

افزایش نمونه گیری دوپینگ در رشته های مدال آور و پرخطر

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: ۹600۸0۱
بدینوســیله به بانک رفاه شــعبه بلوار شبلی ســنندج  بدهکار پرونده کالسه 
برابــر گزارش 1396/12/23 شــناخته  139604032035000727/1 کــه 
نگردیده  اید ابالغ می گردد که برابر رای کمیســیون شهرداری 699-77/07 
مورخ 1396/07/02 بین آن بانک و شهرداری سنندج مبلغ 10/729/798/400 
بدهکار می باشــید که بر اثر عدم پرداخت وجه بســتانکار درخواست صدور 
اجرائیه نموده پس از تشــریفات قانونی اجرائیه صادر و به کالســه فوق در 
این اجراء مطرح می باشــد لذا طبق ماده 19/18 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد 
رسمی به شــما ابالغ می گردد از تاریخ انتشــار این آگهی که تاریخ ابالغ 
اجرائیه محسوب اســت فقط یک نوبت در روزنامه چاپ و درج و منتشر 
می گردد ظرف مدت ده روز نســبت به پرداخــت بدهی خود اقدام و درغیر 
این صورت بدون انتشــار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه 

شما تعقیب خواهد شد.
معاون واحد اجرای اسناد رسمی سنندج

شماره پرونده: 9609986959500714
دادنامه: 571/96 دادنامه

مرجع رسیدگی: شعبه قاضی شورای حل اختالف شهرستان کارون
خواهان: غنی حزابی پور          آدرس: کوی مدرس خ نهضت پ 37

خوانده: سعید بروایه              آدرس: مجهول المکان
خواسته: الزام خوانده به تنظیم سند

بسمه تعالی بتاریخ 1396/12/21 در وقت فوق العاده جلسه شعبه قضایی شورای حل اختالف 
شهرستان کارون بتصدی اینجانب تشکیل و پرونده کالسه 9609986959500714 تحت 
نظر است. قاضی شورا با عنایت به محتویات پرونده و اوراق پیوستی ختم جلسه و رسیدگی 

را اعالم و با استعانت از خداوند متعال بشرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رای قاضی شورا

در خصوص دادخواســت تقدیمی آقای غنی حزابی پور فرزند عبدالحســین بطرفیت آقای 
ســعید بروایه بخواسته الزام خوانده به تنظیم سند مقوم به 70/000/000 ریال بعالوه کلیه 
خسارات قانونی و دادرسی و تاخیر در تادیه. بدین توضیح که خواهان به موجب دادخواست 
تقدیمی اعالم نموده حدود دو ســال پیش یک دستگاه خودرو به مشخصات پژو به شماره 
شــهربانی 14 ایران 164 ط 34 را از خوانده فوق الذکر خریداری نمودم که قرار بود بعد از 
یک ماه اقدام به تنظیم سند نماید که متاسفانه خوانده از تاریخ مذکور تاکنون هیچ اقدامی 
ننموده اســت. قاضی شــورا با عنایت به دادخواســت تقدیمی اظهارات و اسناد استنادی 
خواهان و اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونی حاضر نشده و دفاعی بعمل نیاورده، در نتیجه 
ادعای خواهان مصون از خدشه و ایراد باقی مانده و دعوی مطروحه را محمول بر صحت 
تشــخیص و مستندا به ماده 219و 220 از قانون مدنی و ماده 198 از قانون آئین دادرسی 
مدنی حکم به محکومیت خوانده الزام به تنظیم سند خودروی پژو 405 به شماره انتظامی 
14 ایران 164 ط 34 در حق خواهان صادر و اعالم می دارد. رای صادره غیابی است مستندا 
به مواد 305 و 306 و 336 ظرف مدت بیست روز پس از تاریخ ابالغ واقعی قابل اعتراض 
در همین شعبه و پس از آن ظرف مدت مذکور قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی در محاکم 

محترم حقوقی اهواز می باشد.
ظاهر بغالنی- قاضی شورای حل اختالف شهرستان کارون

چــون صدرالدیــن حســینی مالــک خــودرو وانــت مــزدا دو کابیــن بــه شــماره انتظامی
 NAGCPX2PC19E19326 شماره شاسی FE119427 319 ل 88 ایران 63 شماره موتور
به علت فقدان ســند کمپانی، برگ سبز و کارت مشــخصات تقاضای رونوشت المثنی 
نموده اســت لذا چنانچه هرکس ادعایی در مورد خــودرو مذکور دارد ظرف مدت ده روز از تاریخ 
درج آگهی با در دســت داشــتن مدارک کافی به اداره فروش گروه بهمن واقع در تهران مراجعه 
نماید. بدیهی اســت پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. مدت اعتبار 

این آگهی یک سال است.

چون ســیده فاطمه حســینی مالک خودرو سواری ســمند LX XU7 به شماره 
انتظامی 688 س 91 ایران 93 شــماره موتور  124k0784957 شــماره شاســی 
NAAC91CE9FF051141 به علت فقدان ســند کمپانی و سند مالکیت )برگ 
ســبز( تقاضای رونوشت المثنی نموده اســت لذا چنانچه هر کس ادعایی در مورد 
خودرو مذکور دارد ظرف مدت ده روز به دفتر حقوقی ســازمان فروش شرکت ایران 
خودرو واقع در پیکان شــهر ســاختمان ســمند مراجعه نماید. بدیهی است پس از 
انقضــای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شــد. مدت اعتبار این آگهی 

یکسال است.

برگ سبز و کارت مشخصات و بیمه نامه خودرو سواری 
پراید سایپا 141 به شماره پالک 578 ج 89- ایران14 
به رنگ ســفید مدل 1388 و شماره موتور 3204165 
و شماره شاسی  S1482288309168 مفقود شده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز و سند کمپانی خودرو سواری پژو 206 به 
شماره پالک 577 ق 91 - ایران 14 به رنگ سفید - 
روغنی مدل 1390 و شماره موتور 14190028544 
 NAAP03ED1BJ522834 و شماره شاســی

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ســند کمپانی و بــرگ ســبز و بیمه نامــه و کارت 
مشخصات خودرو وانت دو کابین نیسان دی ایکس به 
شماره پالک 481 ب 74 - ایران 14 به رنگ سفید - 
 KA24889927Y روغنی مدل 1387 و شماره موتور
و شماره شاسی  PCBGLUD22717280 مفقود 

شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مفقودی
برگ سبز مالکیت خودروی سمند به شماره راهنمایی ایران 
66-843 م 48 بــه ش  موتور 124K0958147 و شــماره 
شاســی NAACN1CWVGF205205 به نام حسن 

صبری کاریجانی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

خودروی ســواری پــژو 206TU3 به شــماره انتظامی 
782 ق 25 ایــران 93 مــدل 96 رنــگ ســفید روغنی 
شاســی  شــماره   165A0121161 موتــور  شــماره 
NAAP03EE2HJ094661 به مالکیت زهرا بنی اسدی 
به ســرقت رفته از یابنده تقاضا می شــود با شــماره تلفن 

09172548416 تماس گرفته و مژدگانی دریافت نماید.

آگهی احضار متهم و ابالغ دادرسی
در اجرای ماده 174 آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری با انتشار این آگهی 
برای یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار متهم به نام امید داوری فرزند امام قلی به کد ملی 
1930095211 که به لحاظ مجهول المکان بودن احضار وی ممکن نگردیده است احضار می گردد 
تا ظرف مدت یک ماه پس از نشــر این آگهی در این دادیاری حاضر شــده و از اتهام منتسبه در 
پرونده کالســه 951289 موضوع ســرقت از منزل از خود دفاع نماید. و اال درصورت عدم حضور 

متهم یا عدم اعالم عذر موجه دادیاری تصمیم مناسب اتخاذ خواهد نمود.
دادیار شعبه 5 دادیاری دادسرای عمومی 
و انقالب اندیمشک - حمزه پارسه مرکبه

تمرینات تیم ملی والیبال ایــران از امروز با ورود 
شش بازیکن وارد فاز جدیدی می شود.

تمرین تیم ملــی والیبال ایران که از روز سه شــنبه 1۴ 
فروردیــن ماه با حضور 29 بازیکــن در دو گروه الف و ب در 
سالن فدراســیون والیبال آغاز شده بود، از صبح امروز با ورود 
شــش بازیکنی که در مرحله نهایی لیگ برتر در ترکیب ثابت 

تیم های شرکت کننده بودند، وارد فاز جدیدی می شود.
میرســعید معروف، ســید محمــد موســوی، مجتبی 
میرزاجانپور، فرهاد قائمی، رضا قرا و مهدی مرندی بازیکنانی 

هستند که امروز به اردو ملحق خواهند شد.
از سوی دیگر تعدادی از بازیکنان نیز اردو را برای حضور 
در تمرینات تیم ملی جوانان پسر که از روز گذشته در آکادمی 

ملی المپیک و پارالمپیک آغاز شده است، ترک می کنند.
محمد طاهر وادی، جواد کریمی، فرهاد سال افزون، سامان 
فائزی، مسعود غالمی، علی اصغر مجرد، علی شفیعی، رحمان 

تقی زاده، مرتضی شریفی، امیرحسین اسفندیار، سلیم چپرلی، 
قاسم کارخانه، سعید جواهری توانا، امیر غفور، محمد رضی پور، 
امیرمحمد فالحت خواه، مهدی جلوه، ابوالفضل قلی پور، پوریا 
یلــی، محمدرضا حضرت پــور، بهنام ابراهیمی، امیرحســین 
توخته، صابر کاظمی، میثم صالحی، مصطفی حیدری، مجتبی 
یوســفی، کیاوش حیدری، محمود رســولی و اکبر والیی 29 
بازیکن دعوت شده به نخستین اردوی تیم ملی والیبال بودند.
امیر خوش خبر به عنوان سرپرســت، ایگور کوالکوویچ به 
عنوان ســرمربی، پیمان اکبری، دراگان کوبیلســکی و سعید 
رضایی )مربیان(، ســیامک افروزی )پزشــک(، دانیل میسیچ 
)بدنساز(، نوید مشــجری )آنالیزور(، حمید احمدی نیا )مدیر 
رسانه ای( و علیرضا پیشــیاره به عنوان ماساژور ملی پوشان را 
در تمرینات و مسابقات پیش روی تیم ملی همراهی می کنند. 
همچنیــن پویا عزیزی و کامبیز یعقوبی به عنوان مربیان اردو 

در این مرحله از تمرینات حضور دارند.

برگزاری اولین اردوی رکابزنان کوهستاناضافه شدن ستاره ها به اردوی تیم ملی والیبال

قرار است که گزینه هدایت تیم ملی تیراندازی ایران این هفته در اردوی تیم ملی حاضر شود.
فدراسیون تیراندازی با یک سرمربی صربستانی مذاکره کرده است و قرار است که اواخر این هفته در اردوی تیم ملی تیراندازی حاضر 
شود. این سرمربی صربستانی قهرمانی المپیک را در رزومه  خود دارد.پیش از این الزلو سوچک سرمربیگری تیم ملی تفنگ ایران را به عهده 
داشت که حدود مهرماه 9۵ با وجودی که هنوز مهلت قراردادش به پایان نرسیده بود، بدون تسویه حساب با فدراسیون تیراندازی ایران 
قطع همکاری کرد و در سال 9۶ بارها خواستار دریافت حق و حقوقش از فدراسیون ایران شد که در نهایت فدراسیون ایران در فروردین 

ماه 97 بخشی از مطالبات او را پرداخت کرد و خواستار حضورش در تیم ملی شده بود که ظاهرا الزلو این درخواست را رد کرده است.

اولین اردوی تیم ملی دوچرخه سواری کوهستان در 
سال جدید به میزبانی استان گلستان برگزار می شود.

طبق اعالم کمیته تیم های ملی اولین مرحله اردو تیم های 
ملی دوچرخه سواری کوهستان در سال 97 جهت آماده سازی 
ملی پوشــان برای شرکت در مســابقات قهرمانی آسیا از 2۶ 
فروردین به میزبانی اســتان گلستان و در شهرستان کردکوی 

برگزار خواهد شد. 
نفرات دعوت شــده به اردو به شــرح زیر هســتند: فراز 

شکری، ناصر شهبازی، محمد پورشریف، فرزاد خدایاری،حسن 
سیف اللهی، محمد حسین اسکندری، پرویز مردانی، حسین 
زنجانیان، علی ظهراب زاده، امین نجفی، شاهین همای اقدم، 
حسین رفیعی، ســجاد طاهری، طا ها قابلی ، ناصر شهبازی ، 
فرانک پرتو آذر و مونا فرح بخشیان. پریموژ استرانکار ، حسن 
صدوقی و محمد کمیجانی مســئولیت هدایت ملی پوشان را 
برعهده دارند.مسابقات دوچرخه سواری کوهستان قهرمانی آسیا 

10 اردیبهشت ماه در فیلیپین برگزار می شود.
گزینه هدایت تیم ملی تیراندازی به ایران می آید


