
ورزشی

سرویس ورزشی-
با پایان یافتن مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا، 
سه نماینده فوتبال ایران راهی مرحله بعدی مسابقات 
شدند. در مرحله بعدی اســتقالل با ذوب آهن دیدار 

می کند و پرسپولیس به مصاف الجزیره امارات می رود.
پرونده رقابت های مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا سه 
شــنبه شب بسته و چهره 8 تیم برتر غرب آسیا مشخص شد. 
در بازی های روز پایانی ذوب آهن به عنوان نماینده فوتبال ایران 
جواز حضور در مرحله یک شــانزدهم نهایی را دریافت کرد اما 
تراکتورسازی دیگر نماینده کشورمان از گردونه رقابت ها حذف 

شد تا ایران در مرحله بعدی سه نماینده داشته باشد.
در بازی های سه شــنبه شــب جدال تیم های لوکوموتیو 
ازبکســتان و ذوب آهن ایران با تســاوی یــک - یک به پایان 
رســید. مرتضی تبریزی در دقیقه ۲۵ گل ذوب آهن را به ثمر 
رساند و شاگردان امیر قلعه نویی در ادامه بازی دفاع جانانه ای 
برابر حمالت پرتعداد تیم حریف داشــتند امــا در دقیقه ۹۰ 
باالخره دروازه نماینده ایران باز شد. با این حال در دقایق باقی 
مانــده دفاع خوب ذوب آهن ادامه داشــت تا این تیم به لطف 
همین یک امتیاز راهی مرحله بعدی لیگ قهرمانان آسیا شود. 
ذوب آهن در مرحله بعدی مسابقات به مصاف استقالل تهران 
مــی رود. دیدار رفت این دو تیم 18 اردیبهشــت در اصفهان و 

بازی برگشت ۲۵ اردیبهشت در تهران برگزار می شود.
در دیگر بازی هم تراکتورسازی در تبریز برابر الغرافه قطر 
تن به شکســت یک به 3 داد. در این دیدار ابتدا تراکتورسازی 
توســط ایران پوریان و از روی نقطه پنالتی)دقیقه 31( به گل 
برتری دست پیدا کرد اما در ادامه حسن در دقیقه ۷۰ ، حاتم 
در دقیقه ۷۶ و مهدی طارمی 8۷ برای الغرافه گل زدند تا تیم 
قطری به ســه امتیاز این بازی دست پیدا کند. در دیگر دیدار 
این گروه تیم االهلی عربســتان ۲ بر یک از سد الجزیره امارات 
گذاشــت و به عنوان تیم اول راهی مرحله بعد شــد و باید به 
مصاف تیم السد قطر برود. الجزیره هم که در گروه خودش دوم 
شد باید به مصاف پرســپولیس ایران برود. بازی رفت الجزیره 
و پرســپولیس 1۷ اردیبهشــت در امارات و دیدار برگشت ۲4 

اردیبهشت در تهران برگزار می شود.
پرسپولیس بیشترین امتیاز و استقالل بدون باخت

از بین 4 نماینده کشــورمان در رقابت های این فصل لیگ 
قهرمانان آسیا 3 تیم پرسپولیس، استقالل و ذوب آهن به دور 
بعد راه یافتند که در مرحله حذفی شاهد رویارویی قلعه نویی و 
شفر خواهیم بود. پرسپولیس با کسب 13 امتیاز مقتدرانه ترین 
صعود را بین تیم های ایرانی داشت و موفق شد بیشترین امتیاز 
را کســب کند. اما شــاگردان شفر در اســتقالل تنها نماینده 
کشــورمان بودند که موفق شــدند بدون باخت به مرحله بعد 
صعود کنند. آنها با 3 برد و 3 مســاوی و کســب 1۲ امتیاز به 

عنوان تیم اول گروه D دست یافتند.
ذوب آهن نیز با هدایت قلعه نویی با کسب ۷ امتیاز موفق 
شــد به عنوان ســومین تیم ایرانی از گروه خود صعود کند و 
دور بعد باید به مصاف اســتقالل برود. شــاگردان قلعه نویی با 
ایــن ۷ امتیاز ضعیف ترین تیــم صعود کننده به مرحله حذفی 

لیگ قهرمانان آسیا بودند. اما تراکتورسازی تنها تیمی بود که 
نتوانســت به مرحله بعد صعود کند. شــاگردان ساغالم بدون 
کسب حتی یک برد، با دو تســاوی و دو گل زده ضعیف ترین 

نماینده ما در این رقابت ها بودند.
الدحیل قطر با کسب 18 امتیاز تنها تیمی بود که توانست 
با امتیاز کامل سرگروه شده و به دور بعدی مسابقات برود. آنها 
در دو بازی رفت و برگشت مقابل ذوب آهن به برتری رسیدند و 
حاال باید در مرحله پلی آف دیداری تماشایی را با العین امارات 
برگزار کنند. الوصل نیز بدون کســب امتیاز ضعیف ترین تیم 
منطقه غرب بود که هر ۶ بازی خود را به حریفان واگذار کرد.

رقابت دشوار میان استقالل و ذوب آهن
بدون تردید مهم ترین بــازی مرحله بعدی لیگ قهرمانان 
آســیا برای نمایندگان فوتبال ایران، تقابل تیم های اســتقالل 
و ذوب آهن اســت. حضور امیر قلعه نویی بــه عنوان یکی از 
چهره هــای پرافتخار نیمکت مربیگری اســتقالل در یکی دو 

دهه گذشته، به عنوان ســرمربی ذوب آهن بر جذابیت دربی 
نماینده های ایران در راه رسیدن به مراحل نهایی لیگ قهرمانان 
افزوده است، نکته ای که خود این مربی هم بعد از قطعی شدن 
صعود به پلی آف در کنفرانس خبری تاشکند به آن  اشاره داشت 
و مدعی شد بعد از ۲۲ سال همراهی استقالل حاال این مصاف 
برای او یکی از سخت ترین بازی هایی خواهد بود که باید روی 

نیمکت و مقابل آبی ها بنشیند.
اما در این بین قبل از پرداختن به حساســیت های موجود 
بد نیســت نگاهی داشــته باشــیم به رقابت دو سرمربی این 
تیم هــا که در چند جبهه و نه در پلی آف آســیا با هم در یک 
ماه آینده رقابت نفسگیری خواهند داشت. وینفرد شفر و امیر 
قلعه نویی با وجه  اشتراک در خصوص شرایط همکاری شان با 
دو تیم اســتقالل و ذوب آهن در لیگ هجدهم که مشــخص 
نیست قراردادشان با این دو تیم تمدید می شود یا سر از تیمی 
دیگر در می آورند این روزها و در فاصله دو هفته تا پایان فصل 
رقابت تنگاتنگی برای کســب نایب قهرمانی و کســب یکی از 

سهمیه های قطعی ایران در فصل آتی لیگ قهرمانان دارند.
رقابتی کــه از چند هفته قبل به اوج خود رســیده و در 
فاصله دو هفته تا پایان فصل مشــخص نیست شفر برنده این 
نبرد خواهد بود یا قلعه نویی که بدش نمی آید فصل را باالتر از 

استقالل به پایان برساند.
 امیر قلعه نویی که یکشــنبه جدال حساســی با قهرمان 
لیگ دارد، نیم نگاهی نیز به رقابت شفر و شاگردانش با پیکان 
در تهران خواهد داشــت چون هر نتیجه ای که در این بازی و 
همچنین دیدار سایپا رقم بخورد تا حدود زیادی سرنوشت نایب 
قهرمانی را مشــخص خواهد کرد. البته در این راه شــفر کمی 
شرایط بهتری دارد چون حتی اگر در لیگ برتر به سهمیه آسیا 
نرســد می تواند چشم انتظار فینال جام حذفی و دوئل با خونه 
به خونه دســته اولی برای کسب یک جام همین طور سهمیه 

صعود مستقیم به لیگ قهرمانان نیز باشد.
آنچــه که از برنامه ریزی این مرحله لیگ قهرمانان آســیا 
مشخص بوده، این است که قطعا یک تیم ایرانی در جمع چهار 

تیم برتر غرب آسیا حضور خواهد داشت. 

حدیث دشت عشق

خود را رزمنده به حساب نمی آورم؛ زیرا...
به یاد »شهید حسین بصیر«

حسین بصیر در شام غریبان عاشورای حسینی 
سال 13۲۲ در یکی از روستاهای »فریدونکنار« از 
توابع اســتان مازندران به دنیا آمد. او اولین فرزند 
»محمد حسن بصیر« و همسرش بود که در دورة 
ارباب و رعیتی به عنوان یک رعیت در زمین های 
ارباب کشاورزی می کردند. در عملیات کربالی 1 
بعد از فتح قله قالویزان مشــاهده کرد که بعضی 
از رزمندگان با اسرا با عصبانیت رفتار می کنند. با 

دیدن این منظره بســیار ناراحت شد و گفت : »اسرا هیچ وسیله دفاعی ندارند، 
پس با برخوردی مناسب با آنها رفتار کنید و کاری نکنید که خداوند ورق جنگ 
را برگرداند و پیروزی را به شکست مبدل نماید. « حاج بصیر در عملیات کربالی 
4 نیز حضور داشــت.حاج بصیر در 1۹ فروردیــن 13۶۶ به قائم مقامی فرمانده 
لشــکر ۲۵ کربال منصوب شد و در عملیات کربالی 8 شرکت کرد.حاج بصیر در 
ســال 13۶۶ در عملیات کربالی 1۰ در ارتفاعات برفگیر ماووت حضور داشت. 
ســرانجام در ۲ اردیبهشت 13۶۶ در شب عملیات کربالی 1۰ بر فراز ارتفاعات 
ماووت خمپاره ای بر سنگر او فرود آمد و حاج حسین بصیر در سن چهل و پنج 
ســالگی بعد از هفت سال حضور مســتمر در جبهه های نبرد به شهادت رسید. 
پیکر شهید حاج حسین بصیر در میان انبوه جمعیت سوگوار تشییع و در گلزار 
شــهدای »فریدونکنار« به خاک سپرده شــد. بخشی از وصیت نامه شهید حاج 
حســین بصیر:شــکر می کنم در این مقطع زمانی، فردی هستم که گرچه شاید 
گناهکار باشم؛ ولی در جایی هستم که رزمندگان عزیزمان در این مکان مقدس 
حضور دارند. شهدایمان هم در اینجا حضور داشته اند. ما در کنار رزمندگان عزیز 
هستیم و من خودم را قطره ای می دانم از دریای بیکران رزمندگان.خود را رزمنده 
به حساب نمی آورم؛ چرا؟ برای اینکه جرأت ندارم که بگویم یک رزمنده هستم…

برنامه مرحله اول رقابت های انتخابی تیم های ملی کشتی فرنگی و آزاد اعالم شد.
مرحله اول رقابت های انتخابی تیم های ملی کشــتی فرنگی و آزاد برای شــرکت در رقابت های آسیایی جاکارتا و جهانی 
بوداپســت روزهای پنجشــنبه و جمعه )3۰ و 31 فروردین( در سالن شهدای هفتم تیر تهران برگزار می شود و تماشای این 

مسابقات رایگان است.
مرحله مقدماتی رقابت های کشتی فرنگی ساعت 1۰ تا 14 و مسابقات شانس مجدد، رده بندی و فینال ساعت 1۶ تا ۲۰ 

روز پنجشنبه و رقابت های کشتی آزاد نیز روز جمعه بروی سه تشک، طبق همین برنامه انجام می شود.
تعداد نفرات شــرکت کننده در مرحله نخست انتخابی بیشــتر خواهد بود و به جز مدال آوران المپیک ۲۰1۶ و مسابقات 

جهانی ۲۰1۷ همه مدعیان دوبنده تیم ملی در ۲ روز آینده باید روی تشک بروند.
بعد از نزدیک به 4۰ روز تعطیلی کشــتی که با پایان رقابت های قهرمانی آســیا در اســفندماه سال ۹۶ آغاز و به خاطر 
استعفای رسول خادم ادامه یافت، از فردا بار دیگر تنور کشتی ایران داغ می شود و مدعیان در رشته های فرنگی و آزاد سرشاخ 

خواهند شد.
در نهایــت از مرحلــه اول انتخابی تیم ملی و از هر وزن 4 نفر برتر می توانند به مرحله نهایی برســند تا با مدعیان دیگر 
همچون حسن یزدانی، کمیل قاسمی و حسن رحیمی در کشتی آزاد و سعید عبدولی، محمدعلی گرایی و حسین نوری در 

کشتی فرنگی سرشاخ شوند.

تنور کشتی از امروز دوباره داغ می شود 

اعزام های عجیب و غریب ورزشکاران به رقابت های بین المللی که قبال در فدراسیون اسکیت وجود داشت 
همچنان ادامه دارد و گویا قرار نیست تمام شود. در جدیدترین سفر یکسری از ورزشکاران ناشناخته در قالب 

یک تیم ورزشی و زیر نظر فدراسیون به مسابقاتی در فرانسه اعزام شده اند. 
مسابقات اسکیت آزاد فرانسه در فروردین ماه سال جاری برگزار شد. حدود 3۰ ورزشکار ایرانی در رده های سنی مختلف، 
با هزینه شخصی و البته با نام باشگاهی به این مسابقات اعزام شدند. این مسابقات در حالی با هزینه شخصی ورزشکاران انجام 
شد که مسئوالن فدراسیون قبل از دریافت نامه شورای برون مرزی، از آن به نام دیدارهای تدارکاتی برای بازی های آسیایی 
جاکارتا سخن گفته بودند. بهمن محمدرضایی بعد از انتخاب شدنش به عنوان رئیس  فدراسیون اسکیت تاکید کرده بود که 
در ایــن دوره تیم های ملی را بدون دریافت هیچ هزینه ای بــه رقابت ها اعزام خواهیم کرد. این اعزام ها با هزینه دولتی انجام 
خواهد شد. اما گویا نزدیک مسابقات و پس از اخذ مجوز از شورای برون مرزی، ورق برگشت و ورزشکاران ایرانی با مبلغ هفت 
میلیون و پانصد هزار تومان و البته به نام باشــگاه »پیمانکار« عازم فرانســه شدند. این رقابت ها با حضور ورزشکاران مبتدی 
و هزینه شــخصی انجام شــد و هیچ ملی پوشی هم در این مسابقات حضور نداشت. حتی نتایج این مسابقات از سایت رسمی 
فدراسیون اسکیت نیز منتشر نشد. بهمن محمدرضایی رئیس  فدراسیون اسکیت در گفت و گو با خبرگزاری ایسنا درباره ابهام 
در اعزام ورزشــکاران به مسابقات اسکیت آزاد فرانسه اظهار داشت: باشگاه ورزشکاران را اعزام کرده است و باشگاه ها هرطور 

که بخواهند می توانند هزینه کنند!

سفر عجیب اسکیت بازان ایرانی به فرانسه!

دبیر کمیته ملی المپیک می گوید ۹۵ درصد ترکیب کاروان ورزشــی ایران در بازی های آســیایی جاکارتا 
مشخص شده است.

شــاهرخ شهنازی در رابطه با بودجه سال ۹۷ کمیته ملی المپیک و اینکه »آیا تا به امروز از محل این بودجه تخصیصی 
صورت گرفته است؟«، گفت: فعاًل از بودجه ۹۷ کمیته ملی المپیک هیچ اعتباری دریافت نکرده ایم اما پیگیر هستیم که بتوانیم 
هرچه زودتر بخشی از بودجه خود را بگیریم. وی با تأکید بر اینکه مشکلی بابت تخصیص بودجه کمیته المپیک وجود ندارد 
یادآور شد: پیگیری های الزم را از خزانه دولت داشته ایم و فکر می کنم تا یک ماه آینده، اولین واریزی به حساب کمیته انجام 
شود. وی در بخشی از صحبت های خود با تأکید بر اهمیت سال جاری به جهت برگزاری دو رویداد بزرگ بازی های آسیایی 
و المپیک نوجوانان، تصریح کرد: البته برای این دو رویداد بودجه ویژه و جداگانه ای لحاظ نکرده ایم. در واقع با در نظر گرفتن 
این دو میدان و بودجه ای که برای آماده ســازی کاروان اعزامی به آن نیاز داریم، بودجه پیشــنهادی خود برای امسال را اعالم 

کردیم، از همین بودجه برای آماده سازی کاروان های اندونزی و آرژانتین استفاده خواهد شد.
شــاهرخ شهنازی در پایان و درباره ترکیب کاروان ایران برای بازی های آسیایی گفت: تقریبا ۹۵ درصد ترکیب به لحاظ 
تعداد رشته ها و ورزشکاران آنها نهایی شده است. در مورد چند رشته هنوز به جمع بندی نرسیده ایم. هستند برخی رشته ها 
که در ترکیب اعزامی نبودند اما اخیراً نتایج خوبی در مسابقاتشان داشتند. در حال بررسی های نهایی در این رشته ها هستیم 

تا ترکیب را کامل کنیم.

۹۵ درصد ترکیب کاروان ورزشی ایران در بازی های آسیایی مشخص شده است

 نناد اللوویچ به عنوان عضو شــورای انجمن فدراســیون های جهانی حاضر در المپیک تابستانی انتخاب 
شد.

با رأی فدراســیون های جهانی حاضر در المپیک تابســتانی، نناد اللوویچ رئیس اتحادیه جهانی کشتی تا سال ۲۰۲1 به 
عضویت انجمن فدراســیون های جهانی حاضر در المپیک تابستانی )asoif( در آمد. وی جایگزین چینگ کو وو رئیس پیشین 

فدراسیون جهانی بوکس و نایب رئیس این انجمن شد.
شورای asoif با حضور یک رئیس، ۶ عضو و یک مدیر اجرایی به نمایندگی از فدراسیون های جهانی حاضر در المپیک های 
تابســتانی در تصمیم سازی های رشــته های حاضر در المپیک ها تأثیر بســزایی دارد.در حال حاضر در این شورا نمایندگان 

فدراسیون های ورزشی تنیس، دومیدانی، تیراندازی با کمان، بسکتبال، قایقرانی، ورزش های سه گانه و کشتی حضور دارند.
اللوویچ چند ماه پیش نیز بعنوان عضو هیئت اجرایی کمیته بین المللی المپیک انتخاب شــده بود.به نظر می رســد این 
اتفاقات باعث شــده تا امیدهای کشــتی برای باقی ماندن در المپیک و حتی افزایش سهمیه ها بیش از قبل زنده شود. بعد از 
المپیک ۲۰1۲ یک بار اعالم شد که کشتی در آستانه حذف از المپیک ۲۰۲۰ قرار دارد؛ اما با تالش ایران و اتحادیه جهانی 

از این تصمیم جلوگیری شد.
اخیرا با توجه به سمت هایی که رئیس اتحادیه جهانی کشتی گرفته و نفوذی که در تصمیم سازی ها پیرامون المپیک دارد، 

امید در دل اهالی این رشته برای بقای کشتی در المپیک افزایش یافته است.

کشتی در المپیک ماندگار شد

مرحله بعدی لیگ قهرمانان آسیا از 17 اردیبهشت آغاز می شود

پرسپولیس صاحب بیشترین امتیاز شد، استقالل بدون باخت ماند
حضور قطعی یک تیم ایرانی در جمع چهار تیم برتر غرب آسیا

جاللی: حفظ کی روش به صالح فوتبال ماست
ســرمربی تیم فوتبال پیکان می گوید حفظ کی روش به صالح فوتبال ایران 
است.مجید جاللی درخصوص انتقاداتی که در ماه های اخیر علیه کادر فنی تیم 
ملی بوجود آمده است،گفت: این اتفاقی نیست که بگوییم فقط االن رخ می دهد. 
تا جایی که من یاد دارم از زمان ســرمربیگری علی پروین این جریان سازی های 
منفی علیه تیم ملی وجود داشــته است. حتما موضوعاتی وجود دارد که درون 
آن اهدافی اســت که این جریان ها ایجاد می شود. در خاطرم هست قبل از جام  
ملت های آســیا که قطبی سرمربی تیم ملی بود باز هم این جریان ها ایجاد شده 
بود و من در آن مقطع در یک گفت وگوی دوســتانه چند ســاعت فقط به درد 
و دل های قطبــی گوش کردم. در زمان قلعه نویی، علــی دایی و برانکو هم جو 
منفی وجود داشت. در این شرایط مدیریت تیم چه از داخل و چه از خارج باید 
هوشمندانه باشد. کادر فنی تیم ملی نباید خودشان را درگیر این دعواها کنند. در 
این شرایط خیلی مهم است که از ذهن تیم مراقبت شود. وی درخصوص اینکه 
برخی می گویند قرارداد کی روش پیش از جام جهانی باید تمدید شــود و برخی 
دیگر معتقدند او باید از تیم ملی جدا شود،گفت: اطراف این موضوع که کی روش 
بماند یا خیــر مباحث مختلفی وجود دارد اما اگــر بخواهیم روی مباحث فنی 
متمرکز شــویم، هر کارشناسی که دیدگاه فنی داشته باشد باید بگوید عملکرد 
کی روش عالی بوده اســت و ایشان باید بماند. آن هایی هم که انتقاد دارند، روی 
مباحث غیرفنی اســت که آن هم راه حل دارد. مدیران فدراسیون باید برای این 
مسائل راه حل پیدا و حواشی را مدیریت کنند اما در کل معتقدم به صالح فوتبال 

ملی ماست که کی روش را حفظ کنیم.
پیروانی: فرگوسن هم با تیم امید موفق نمی شود

غالمحسین پیروانی درباره انتخاب ســرمربی تیم ملی امید و مطرح شدن 
چند نام مختلف اظهار کرد: تیم ملی امید باید شخصیت داشته باشد. نمی گویم 
به اندازه تیم ملی بزرگســاالن اما ۶۰ درصد از همان احترام را به تیم ملی امید 
بگذارند. موقعی که من سرمربی تیم ملی امید شدم، بازیکنان را نداشتیم. چند 
بازی تدارکاتی انجام دادیم که نیمی از بازیکنان در اردو غایب بودند.ســرمربی 
ســابق تیم ملی امید درباره همکاری نکردن باشگاه ها با تیم ملی امید در ادوار 
مختلــف گفت: در دوره اخیر که تیم ملی زیر نظر امیر حســین )پیروانی( بود، 
استقالل بازیکنان خود را نداد و آب از آب تکان نخورد. اگر االن آن حالت باشد 
و هر کسی بخواهد یار بدهد و هر کسی نخواهد ندهد، اتفاقی نمی افتد.او درباره 
اینکه گفته می شــود نکونام، منصوریان و چمنیان گزینه های اصلی هدایت تیم 
ملی امید هســتند، تاکید کرد: چمنیان در تیم ملی نوجوانان خیلی خوب کار 
کرد. او با بازیکنانــی کار کرد که درگیر لیگ برتر نبودند. تیم ملی امید مکافات 
خودش را دارد. بزرگ ترین اشتباه عمرم بود که به تیم ملی امید رفتم. باشگاه ها با 
تیم ملی همکاری نمی کردند. ما بازیکنانی را به مسابقات بردیم که در تمرینات 
کنار ما نبودند. با این شرایط اگر فرگوسن هم سرمربی تیم ملی امید شود، موفق 
نمی شود. هر کسی را می خواهند بیاورند اما اگر باشگاه ها همکاری نکنند، نتیجه 
نمی گیرنــد. در تیم ملی فقط باید نتیجه بگیرند. برای گرفتن نتیجه باید نظم و 

انضباط وجود داشته باشد.
گلر اسطوره ای عربستان در جام جهانی به میدان برمی گردد!

یک روزنامه عربســتانی مدعی شد که دروازه بان اسطوره ای سابق این کشور، 
در ســن 4۶ سالگی تصمیم به بازگشت به میادین در جام جهانی ۲۰18 را دارد.

روزنامه »مکه« عربســتان از منابع نزدیک به محمد الدعایه، دروازه بان سابق تیم 
ملی این کشــور)4۶ ســاله با 181 بازی ملی( خبر داد که این اسطوره از تصمیم 
خداحافظی اش از دنیای فوتبال برگشــته و می خواهــد دوباره به میادین برگردد.

الدعایه در ســال ۲۰1۰ یعنی زمانی 38 ســاله بود، رســما از دنیای فوتبال ملی 
خداحافظی کرد. اما بازی خداحافظی  اش در ســال ۲۰1۲ مقابل یوونتوس انجام 
شد. بنا به گزارش ها او در حال انجام تمرینات سخت و فشرده است تا برای حضور 
در جام جهانی ۲۰18 روســیه آماده شود. الدعایه با 4 حضور قبلی، در مسابقات 
روســیه، می تواند ۲ رکورد جدید را به نامش ثبت کند. ابتدا اینکه همراه با لوتار 
ماتیوس و بوفون ، همچنین کارواخال از مکزیک، چهارمین بازیکنی شــود که ۵ 
حضور در جام های جهانی را تجربه کرده اســت. از سوی دیگر الدعایه با حضورش 
در این مسابقات با 4۶ سال به مسن ترین بازیکن تاریخ این رقابت ها تبدیل می شود.

عالیشاه به پرسپولیس برگشت
بازیکن پیشین پرسپولیس با باشگاه تراکتورسازی تبریز تسویه حساب کرد 
تا در تمرینات تیم قرمزپوش پایتخت شــرکت کند. امید عالیشاه، هافبک تیم 
فوتبال پرسپولیس که برای گذراندن دوران سربازی به تراکتورسازی تبریز رفته 
بود پس از اینکه در 1۹ بهمن ماه رسما دوره خدمت سربازی اش به پایان رسید 
صبح دیروز برگه تسویه حسابش را از باشگاه تراکتورسازی دریافت کرد تا خدمت 
ســربازی او به پایان برسد. او از امروز در تمرینات پرسپولیس شرکت می کند و 
از فصــل آینده مشــکلی برای حضور در این تیم نــدارد. البته با توجه به اینکه 
پرسپولیســی  ها فهرست آســیایی خود را پیش از این رد کرده بودند، عالیشاه 

نمی تواند در دو بازی آینده لیگ قهرمانان آسیا برابر الجزیره به میدان برود.
زالتان: جام جهانی بدون من که جام جهانی نیست

مهاجم سوئدی شاغل در لیگ آمریکا می گوید در جام جهانی حاضر خواهد 
بود ولی مشــخص نیست به عنوان بازیکن یا همراه. تیم ملی فوتبال سوئد برای 
اولین بار از ســال ۲۰۰۶ توانست جواز حضور در جام جهانی را به دست بیاورد. 
تیم زردپوش فوتبال اروپا توانســت با کنار زدن تیم هــای بزرگی چون هلند و 
ایتالیا راهی جام جهانی شــود. با این حال بهتریــن گلزن تاریخ این تیم یعنی 
زالتان ایبراهیموویچ بعد از یورو ۲۰1۶ از تیم ملی کنار رفت و هر چقدر تاکنون 
درخواست برای حضور او در جام جهانی بوده، از طرف ایبرا بی پاسخ بوده است. 
زالتان ایبراهیموویچ که در تیم آمریکایی لس آنجلس گالکســی بازی می کند 
درباره بازگشــت به تیم ملــی در جام جهانی گفت: من قطعــا در جام جهانی 
روســیه خواهم بود ولی نمی توانم بگویم که به عنوان بازیکن یا با عنوانی دیگر. 
اگر بخواهم بگویم هواداران دست از سر من بر نخواهند داشت. با این حال جام 
جهانی بدون من که جام جهانی نیست. اگر تالش کنم و بخواهم می توانم به تیم 
ملی ســوئد برگردم و در جام جهانی روسیه حاضر باشم.تیم ملی سوئد در جام 
جهانی در گروه سختی قرار گرفته است و باید با تیم های آلمان، مکزیک و کره 
جنوبی رقابت کند. او در ادامه گفت: من دوســت دارم فوتبال بازی کنم و فکر 
می کنم هنوز بتوانم برای تیم ها مفید باشم ولی باید منتظر باشیم. هنوز نمی توان 
درباره بازگشــت به تیم ملی صحبت کرد و اگر بخواهم می توانم سوئد را در جام 

جهانی همراهی کنم.
تغییر در مدیریت باشگاه تراکتورسازی

مصطفی آجرلو از مدیرعاملی باشگاه تراکتورسازی برکنار شد. بعد از کسب 
نتایج ضعیف تراکتورســازی در رقابت های این فصــل و قرارگیری این تیم در 
منطقه خطر لیگ برتر، سه شنبه شب، جلسه هیئت مدیره باشگاه تراکتورسازی 
تبریز با حضور اعضای هیئت مدیره در دفتر گروه صنعتی تراکتورســازی ایران و 
رئیس مجمع باشگاه تراکتورسازی تبریز برگزار شد.در این جلسه، اعضای هیئت 
مدیره رأی به برکناری مصطفی آجرلو دادند و عباس الیاسی، عضو هیئت مدیره 

باشگاه تراکتورسازی به عنوان سرپرست جدید این باشگاه معرفی شد.

* در راستای پیگیری اردوی آماده ســازی تیم های ملی شنا جهت 
حضور پرقدرت در بازی های آسیایی )جاکارتا ۲۰1۸( و کسب سهمیه 
المپیک جوانان )بوینس آیرس ۲۰1۸( و مســابقات مســافت کوتاه 
قهرمانی جهان )هانگژو چین ۲۰1۸(، کادر فنی تیم ملی 3۹ شــناگر 
را به اردوی تیم ملی دعوت کرد. اردوی غیر متمرکز تیم ملی شــنا از 

دیروز آغاز و تا ۲7 اردیبهشت 13۹7 پیگیری خواهد شد.
* تیم   ملی تیراندازی معلوالن با ترکیب شش ملی پوش )پنج نفر تپانچه و یک 
نفر تفنگ( در رقابت های قهرمانی جهان شــرکت می کند. چهارمین و آخرین 
اردوی تیم   ملی تیراندازی معلوالن از روز شــنبه اول اردیبهشت ماه در محل 
فدراســیون جانبازان و معلوالن برگزار می شــود.مهدی زمانی، شورابی، مجید 
فالح، اردشیر، خدیجه رســتمی، سمیرا ارم، ساره جوانمردی و رقیه شجاعی، 
ملی پوشان دعوت شــده به این اردو هستند.هدایت این تیم را حسین امیری 
به عنوان ســرمربی، زهرا علی بیگی، مربی تفنگ بادی بانوان و زینب آقا علی 
اکبری، مربی تپانچه بادی بانوان بر عهده دارند. این اردو تا نهم اردیبهشت ماه 
ادامه  دارد و تیم   ملی دهم اردیبهشت ماه برای شرکت در رقابت های قهرمانی 

جهان راهی کره جنوبی می شود.
*پیرو تصمیمات اخذ شده در جلسه شورای فنی تیم های ملی کشتی 
آزاد، بعد از پیگیری و گفت و گو با گزینه های مورد نظر و مطرح شــده 
در شورا، آقای مجید ترکان قهرمان جهان و مدیر تیم های ملی کشتی 
آزاد در رده سنی پایه، به عنوان مدیر تیم های ملی کشتی بزرگساالن 
و امید، و آقای امیرتوکلیان عنوان دار جهان و مربی اســبق تیم ملی 
کشتی آزاد بزرگساالن، به عنوان مدیر تیم های ملی پایه کشتی آزاد 

کشور انتخاب شدند.

خواندنی از ورزش ایران
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*صبای قم .......................................................................................... ماشین سازی تبریز
*شهرداری تبریز ...................................................................................... راه آهن تهران
*مس رفسنجان .............................................................................. ایران جوان بوشهر
*بادران تهران ................................................................................ نفت  مسجدسلیمان

- تمام دیدارهای فوق راس ساعت 1۷ برگزار می شود.

برنامه هفته بیست و نهم لیگ برتر فوتبال
یکشنبه ۲ اردیبهشت 13۹7

* پدیده ...................................................................................................... مشکی پوشان
* ذوب آهن اصفهان ..................................................................................... پرسپولیس
* استقالل خوزستان .......................................................................................... سپاهان
* سپیدرود رشت .................................................................................. فوالد خوزستان
* تراکتورسازی تبریز ...................................................................... صنعت نفت آبادان
* سایپا ............................................................................................. گسترش فوالدتبریز
* استقالل تهران .................................................................................................... پیکان
* پارس جنوبی جم ...................................................................................... نفت تهران

- تمام دیدارهای فوق راس ساعت 18 برگزار می شود.

جدول رده بندی لیگ برتر-  جام خلیج فارس
امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختتساویبردبازيتیم

128187344133161. پرسپولیس

22814863833550. سایپا

3281310543291449. ذوب آهن

428139639162348. استقالل

52812972921845. پیکان

628101352826243. فوالد خوزستان

72891453024641. پارس جنوبی جم

828108103232038. صنعت نفت آبادان

835-92898112432. گسترش فوالد

630-102879122632. تراکتورسازی

129-112898113132. پدیده مشهد

129-1228611112930. سپاهان اصفهان

1229-132885152436. سپیدرود رشت

1827-142869131937. استقالل خوزستان

1424-152859142337. نفت تهران

2915-162829171645. مشکی پوشان

برنامه هفته سی ام )پایانی( لیگ برتر فوتبال
جمعه 7 اردیبهشت 13۹7

* صنعت نفت آبادان ...................................................................... استقالل خوزستان
* پیکان ...................................................................................................................... سایپا
* نفت تهران .................................................................................................... ذوب آهن
* گسترش فوالد ..................................................................................................... پدیده
* فوالد ......................................................................................................... تراکتورسازی
* سپاهان ............................................................................................................. استقالل
* مشکی پوشان ........................................................................... پارس جنوبی بوشهر 
* پرسپولیس ......................................................................................... سپیدرود رشت

- تمام دیدارهای فوق راس ساعت 18 برگزار می شود.

امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختتساویبردبازیتیم

1321810444222264. نفت  مسجدسلیمان

2321612437162160. خونه به خونه بابل

332177843222158. فجر سپاسی شیراز

432177841261558. نساجی مازندران

5321414452302256. بادران تهران

6321216435241152. ملوان انزلی

732156113731651. مس کرمان

8321213744291549. گل گهرسیرجان

9321211938271147. اکسین البرز

103191482726141. مس رفسنجان

138-1132108143839. شهرداری ماهشهر

338-1232814102932. آلومینیوم اراک

738-1332911122532. برق جدید شیراز

935-143298153241. شهرداری تبریز

1131-1532613132132. ماشین سازی تبریز

1730-163279163047. ایران جوان بوشهر

5012-173119212373. صبای قم

4710-183224261461. راه آهن تهران

جدول رده بندی لیگ دسته اول- جام آزادگان

رونوشت آگهی حصر وراثت

صمدی - قاضی شورای حل اختالف آوج

آقای حجت اله عبدالحســینی دارای شماره شناســنامه 12 به شرح 
دادخواســت به کالسه یک سیار از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدآقا عبدالحسنی 
به شناســنامه 22006 در تاریخ 1385/5/30 اقامتگاه دائمی خود در 
شــهر تهران بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 

است به 
1- عزیزاله عبدالحســینی فرزند آقا به شماره شناسنامه 746 متولد 

1315 پسر متوفی(
2- محمدحسین عبدالحسینی فرزند آقا به شماره ملی 2 متولد 1322 

پسر متوفی(
3- عزت اله عبدالحســینی فرزند محمد به شماره شناسنامه 6 متولد 

1324 پسر متوفی
4- حجت اله عبدالحســینی فرزند محمد شماره شناسنامه 12 متولد 

1340 پسر متوفی
5- علی عبدالحســینی فرزند محمد شماره شناسنامه 4 متولد 1336 

پسر متوفی
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهــی می نماید تا هرکس اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد در غیر 

این صورت گواهی صادر خواهد شد.

برنامه دیدارهای مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا
دوشنبه 17 اردیبهشت 13۹7

* الجزیره امارات ................................................................ پرسپولیس تهران)18:3۰(
* السد قطر ................................................................ االهلی عربستان)ساعت18:3۰(

سهشنبه 1۸ اردیبهشت 13۹7
* ذوب آهن اصفهان ..................................................... استقالل تهران)ساعت18:3۰(
* العین امارات ................................................................ الدحیل قطر)ساعت 18:3۰(

دوشنبه ۲4 اردیبهشت 13۹7
* پرسپولیس تهران ...................................................... الجزیره امارات)ساعت18:3۰(
* االهلی عربستان ................................................................ السد قطر)ساعت18:3۰(

سهشنبه ۲۵ اردیبهشت 13۹7
* استقالل تهران ..................................................... ذوب آهن اصفهان)ساعت18:3۰(
* الدحیل قطر.................................................................. العین امارات)ساعت18:3۰(

آگهی تغییرات شرکت پر سفید سیمرغ 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 

۵۳46 و شناسه ملی ۱۰۸6۱۲4۰44۰

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1396/12/3 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1- ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی 
منتهی به 95/12/29 مورد تصویب قرار گرفت.

2- آقــای رضا صدیقی نژاد حســن کیاده به شــماره ملی 
2739779119 به ســمت بازرس اصلی و آقای سیدعلی 
میرطالمی به شماره ملی 6530066632 به سمت بازرس 

علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
بــا ثبت ایــن مســتند تصمیمــات تصویــب ترازنامه و 
صورت های مالی، انتخاب بازرس انتخاب شــده توســط 
متقاضی در ســوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم 
ثبت و در پایگاه آگهی های ســازمان ثبت قابل دســترس 

می باشد.

یکشنبه ۹ اردیبهشت 13۹7
*ماشین سازی تبریز ................................................................................... بادران تهران
*نفت  مسجدسلیمان ............................................................................. مس رفسنجان
*فجر سپاسی ................................................................................................... صبای قم
*ایران جوان بوشهر ..................................................................................... مس کرمان
*آلومینیوم اراک ......................................................................................... اکسین البرز
*خونه به خونه .................................................................................... برق جدید شیراز
*راه آهن تهران .................................................................................... نساجی مازندران
*ملوان انزلی .......................................................................................... شهرداری تبریز
*گل گهرسیرجان ............................................................................ شهرداری ماهشهر

- تمام دیدارهای فوق راس ساعت 1۷ برگزار می شود.

برنامه هفته سی و چهارم )پایانی( لیگ دسته اول فوتبال 

نکته  ورزشی

سرویس ورزشی-
باشــگاه استقالل روز سه شــنبه با نامه ای روبه رو شد که در آن این باشگاه 

به پرداخت 3۶۰ هزار دالر به پروپژیچ مهاجم سابق این تیم محکوم شده بود. 
بر اساس اطالعات دریافتی، حتی باشگاه استقالل حق اعتراض به این حکم 

را هم ندارد و اصطالحا حکم صادر شده قطعی است. 
دربــاره جزئیات این پرونده فعال نمی توان نظــری داد و باید منتظر ماند تا 
آقایان مســئول در باشگاه اســتقالل به آن جزئیات  اشاراتی داشته باشند؛ البته 

اگر حقایق بازگو شود.
... و اما نکته مهم که مسئوالن ارشد ورزش کشور باید آن را در نظر بگیرند 
به چرایــی چنین اتفاق تلخی بر می گردد؛ اتفاقی کــه به هدر رفتن بیت المال 

می انجامد.
بازیکنی جذب باشگاه استقالل می شود که کیفیت فنی او آنقدر پایین است 

که خیلی زود به نیمکت ذخیره ها سنجاق می شود.
این بازیکن حتی از هم پســت های ایرانی خود ضعیف تر بوده و کســی هم 
مســئولیت جذب او را بر عهده نگرفت تا خیلی زود مشــخص شــود دالل های 
ســودجو پشت پرده این ماجرا هستند و عدم نظارت درست در باشگاه استقالل 
فرصت را در اختیار آنها قرار داده تا به هدف خود برسند و یک خارجی بی کیفیت 

را به یک تیم مردمی و پرطرفدار کشورمان قالب نمایند.
حاال که قضیه به اصطالح بیخ پیدا کرده، بار دیگر باید مسئوالن ارشد ورزش 
ایران را خطاب قرار داده و به آنها متذکر می شویم که اگر واقعا هدف تان مبارزه 
با فساد و داللی در فوتبال است از همین ماجرای پروپژیچ شروع کنید و سر نخ 

این ماجرا را بگیرید تا به جاهای مهم تری برسید.

ردپای دالل ها را 
در این ماجرا دنبال کنید!

آغاز نخستین دوره لیگ جهانی 
والیبال نشسته مردان- تبریز
ایران در گام نخست

 به مصاف روسیه می رود
نخستین دوره لیگ جهانی والیبال نشسته مردان از 
امروز با حضور ۶ تیم در تبریز برگزار می شود و تیم ایران 

در اولین گام به دیدار روسیه خواهد رفت.
نخستین دوره لیگ جهانی والیبال نشسته مردان از امروز با 
حضور تیم های ایران، اوکراین، آمریکا، روسیه، بوسنی و آلمان در 
تبریز آغاز می شود و تا چهارم اردیبهشت ادامه خواهد داشت.تیم 
ملی والیبال نشسته مردان ایران دیروز و پیش از شروع افتتاحیه 
لیگ جهانی والیبال نشسته که ساعت 1۷ در تبریز برگزار  شد، 
در یک دیدار دوســتانه به مصاف تیم اوکراین رفت و این تیم را 
بــا نتایج ۲۵ بر 1۲، ۲۵ بر ۲۰ و ۲۵ بر 1۷ شکســت داد. طبق 
برنامه امروز )پنجشنبه( و در نخستین روز از این بازی ها، ساعت 
1۰ صبح تیم های اوکراین و آلمــان به مصاف یکدیگر خواهند 
رفت، بوسنی و آمریکا ساعت 1۵ با یکدیگر رقابت خواهند کرد 
و ســاعت 18 تیم ایران در اولین دیدار خود برابر تیم روســیه 
به میدان می رود. تیم ایران بــا ترکیب داود علی پوریان، صادق 
بیگدلی، مهدی بابادی ، رمضان صالحی، مرتضی مهرزاد، مجید 
لشکری، امیرحسین کفشدار، میثم علیپور، مهرزاد مهروان، آرش 
خرمالی، حسین گلستانی، عیسی زیراهی به عنوان 1۲ بازیکن 
اصلی حاضر در لیگ جهانی والیبال نشسته هستند. هدایت این 
تیم را هــادی رضایی به عنوان ســرمربی و مدیر تیم های ملی 

والیبال نشسته برعهده دارد.

گوران ماکسیموویچ مربی صربستانی تفنگ دیروز 
با فدراســیون تیراندازی در حضور رئیس فدراسیون و 

ملی پوشان قرارداد بست.
ایــن مربی دارنده مدرک A مربیگــری تفنگ از آکادمی 
فدراسیون جهانی را دارد و عضو تیم ملی تیراندازی صربستان 
بوده است. ماکســیموویچ حضور در ۵ دره المپیک، قهرمانی 
رشته تفنگ بادی المپیک، کســب سه عنوان قهرمانی اروپا، 
سرمربیگری تیم های صربستان و یونان و کسب مدال های نقره 
و برنز المپیک توسط ورزشکارانش را در رزومه خود دارد. این 
قرارداد تا بازی های آســیایی جاکارتا است و اگر فدراسیون از 
عملکرد این مربی راضی باشــد تا المپیک توکیو ادامه خواهد 

داشت.

قرارداد فدراسیون تیراندازی 
با مربی صربستانی

حضور ایران با ۵ ژیمناست 
در بازی های آسیایی

مدیر تیم های ملی ژیمناستیک از قطعی شدن تعداد 
نفرات شرکت کننده در بازی های آسیایی ۲۰1۸ خبر داد.
حمزه امین منش با بیان اینکه از روز گذشــته اردوی تیم 
ملی ژیمناســتیک هنری بزرگســاالن در خانه ژیمناســتیک 
خرم آباد شروع شده و تا دهه سوم اردیبهشت ادامه دارد،گفت: 
بــرای حضور در این اردو 13 ژیمناســت دعوت شــده که در 
حال حاضر ســه نفر ازجمله ســعیدرضا کیخا غیبت دارند که 
در روزهای آینده به اردو اضافه می شــوند. امین منش در پاسخ 
به پرسشــی که تیم ملی با چند ژیمناست در جاکارتا شرکت 
می کند؟ گفت: با پنج ژیمناست در جاکارتا شرکت می کنیم و 

این موضوع قطعی است.

پیراهن ســاده، سفید و بدون نماد ملی تیم فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰1۸ روسیه این روزها به موضوع 
چالش برانگیزی در محافل ورزشی تبدیل شده که گفته می شود حتی ممکن است وزیر ورزش و جوانان نیز برای 

ادای توضیحاتی به مجلس فراخوانده شود.
 موضوع پیراهن تیم ملی فوتبال ابتدا با انتشار تصویری از یک پیراهن ساده شروع شد. تصویری که نشان می داد عکس 
یوزپلنگ در حال انقراض ایران که پیشــتر و از جام جهانی ۲۰14 برزیل در پس زمینه پیراهن ملی پوشــان نقش بسته بود، 
دیگر جایی در این پیراهن ندارد.پس از واکنش رسانه ها نسبت به این موضوع، یکی از مسئوالن فدراسیون فوتبال نیز حذف 
تصویر یوز ایرانی را تایید و اعالم کرد که به دلیل کمبود وقت، شرکت آدیداس نتوانسته برای این طرح برنامه ریزی مناسبی 

داشته باشد.
امــا این موضوع تنها به حــذف تصویر یوز ایرانی از پیراهن های تیم ملی ختم نمی شــود بلکه به طراحی و کیفیت این 
پیراهن ها نیز به شــدت انتقاد شده اســت حال باید دید آیا این موضوع چالشی فدراسیون فوتبال، وزیر ورزش را به مجلس 

می کشاند؟
محمد حسن نژاد نماینده و عضو فراکسیون ورزش مجلس شورای اسالمی در این خصوص به ایرنا گفت: ورزشکاران هر 
کشــوری در واقع هویت و پرچم کشورشان محسوب می شوند و همین افراد هستند که هویت ملی کشور خود را در میادین 
بین المللی به جهانیان نشان می دهند.متاسفانه تصویر پیراهنی در رسانه ها منتشر شده است که با دیدن نبود نقش نماد ملی 

در آن خجالت کشیدم.
حســن نژاد ادامه داد: چرا نباید پیراهن فوتبال نمادی از ایران و ایرانی داشته باشد. در همه جای دنیا حامیان مالی باید 

هزینه کنند، اما فدراسیون فوتبال ایران به حامی مالی خود یعنی شرکت آدیداس باید پول بپردازد.
نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شــورای اسالمی، این ضعف را سوء مدیریت فدراسیون فوتبال دانست و افزود: چرا 
لباس تیم ملی ایران به اندازه یک کشــور آفریقایی که در رده ۲۰۰ دنیا قرار دارد، نباید زیبا و دارای نماد ملی باشــد. پیراهن 
 تیم ملی فوتبال ایران نماد ملی 8۰ میلیون نفر اســت و مســئوالن ذیربط به این موضوع در تصمیم گیری های خود توجه 

نکرده اند.
نماینده مردم مرند و جلفا در پایان اعالم کرد که با هماهنگی های انجام شــده با کمیســیون فرهنگی مجلس موضوع 
پیراهن تیم ملی هفته آینده در دستور کار قرار می گیرد و مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان برای پاسخ به این موضوع 

به مجلس دعوت و فراخوان خواهد شد.

وقتی به حامی مالی پول می دهیم یعنی در فدراسیون فوتبال سوء مدیریت داریم
پیراهن تیم ملی وزیر ورزش را به مجلس می کشاند

- نتیجه بازی نیمه تمام مس رفسنجان- صبا در جدول فوق لحاظ نشده است.


