
ورزشی

سرویس ورزشی-
تیم ملــی فوتبال ایران امــروز در دومین بازی 
خود در جام ملت های آسیا به مصاف ویتنام می رود، 
ملی پوشــان کشــورمان در صورت برتری در این 
بازی صعودشــان به مرحله بعدی مسابقات را قطعی 

می کنند.
تیم ملــی فوتبال ایران در دومین دیــدار خود در جام 
ملت های آسیا ۲01۹ امروز از ساعت 14:30 به مصاف ویتنام 
خواهد رفت. تیم ملی با پیروزی در این دیدار می تواند صعود 
خود به مرحله حذفی را مســجل کند و انتقام شکست تلخ 

بازی های آسیایی ۲014 را از ویتنام بگیرد. 
تیم ملی پس از کســب پیروزی قاطع و پرگل در بازی 
نخست مقابل یمن، یکی از مدعیان جدی قهرمانی نشان داد 
و در دومین دیدار خود با ویتنام مالقات خواهد کرد.شاگردان 
کی روش در صــورت پیروزی در این دیدار صعودشــان به 
مرحله حذفی مسجل خواهد شــد و بازی آخر مقابل عراق 

احتماالً تنها صدرنشین گروه را مشخص خواهد کرد.
تیم ملی اما کار ســاده ای در این بازی نخواهد داشــت. 
ویتنام در بازی نخســت فراتر از حد انتظار ظاهر شد و عراق 
به ســختی موفق به شکســت دادن این تیم سخت کوش و 
جنگنده شــد. ویتنــام در این دیدار ۲ بــار از حریف پیش 
افتاد ولی نهایتاً دســت خالی زمین مسابقه را ترک کرد.این 
باخت پایانی بود بر روند 1۸ بازی بدون شکســت ویتنام در 

رقابت های مختلف.
هر چند که ایران و ویتنام از جمله کشــورهای با سابقه 
فوتبال آســیا به شــمار می آیند ولی این بازی اولین رویایی 
دو کشور در بازی های ملی اســت. البته این دو تیم در رده 
ســنی پایه با هم روبه رو شدند که آخرین آن به 3 ماه پیش 
بر می گردد که در رقابت های زیر 1۶ ســال آســیا تیم ملی 
با ۵ گل ویتنام را درهم کوبیــد. اما تلخ ترین جدال ایران و 
ویتنام به بازی های آســیایی ۲014 برمی گردد که تیم ملی 

امید متحمل شکســت سنگین و غیرقابل باور 4 بر یک شد 
و در پایان نیز در گروه 3 تیمی ســوم شد. این دیدار فرصت 

مناسبی است که ایران آن شکست تلخ را جبران کند.
ویتنام را دست کم نمی گیریم

کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی در نشست خبری 
خود قبل از بــازی دو تیم ایران و ویتنام گفت: بازی دومان 
را پیــش رو داریم برابر ویتنام تیمی کــه از کادر مربی گری 
خوبی برخوردار اســت. برای آماده ســازی اش تالش زیادی 
صورت گرفته اســت. البته ایران هم کامال آماده است. تک 
تک بازیکنــان آمادگی حضور در بــازی را دارند و در حال 
جنگیدن برای حضور در یکی از جایگاه های بازی هستند و 
امیدواریم تیم برتر میدان باشیم و فوتبال برتری را به نسبت 

به ویتنام ارائه دهیم. 
وی افزود: من بازی های ویتنام را از قبل پیگری کرده ام 

مخصوصا بازی برابر کره شمالی و درگروه ما یکی از مدعیان 
اصلی اســت. البتــه ویتنام با دیســیپلین و تمرکز باال یک 
فوتبال بسیار مثبت ارائه دادند. مربی بسیار خوبی دارند که 
در گذشــته با آقای گاس هیدینــگ کار کرده اند و مطمئنا 
دیدن بازی ویتنام برابر عراق خیلی خوب بود و هشداری بود 

تا برابر این تیم با تمرکز باال ظاهر شویم. 
کی روش در پاســخ به این ســؤال کــه در این بازی به 
تفاضل گل فکر می کند؟ گفت: فکر نمی کنیم. چون ما تیم 
مغروری نیســتیم. تیم ما از افراد فروتن شکل گرفته است. 
همیشه به عنوان رهبر تیم سعی کردم یک سری از مسائل 
اصولی را در اختیار بازیکنانم قرار دهم. تالش ما این بوده که 
مسائل پایه ای خصوصا از بعد شخصیتی را به بازیکنانم خوب 
بیاموزم. باید همیشــه به حریف احترام گذاشت. درغیر این 
صورت تبدیل به آدم هایی می شویم که مغرور هستند و غرور 

آنها را فرا گرفته است. ما به هیچ وجه این گونه فکر نمی کنیم. 
تفکر ما این اســت حریف هم می خواهد فوتبال بازی کند و 

احترام کامل را برای حریف قائل هستیم. 
 وی تصریح کرد: اعتقاد راســخ دارم اگر می خواهیم به 
موفقیت برسیم، همیشــه احتیاج به دو تیم داریم. یک تیم 
موفــق درون زمین و تیمی کــه از تیم درون زمین حمایت 
کند و کارش را خارج از زمین انجام دهد. خوشبختانه کادر 
و دستیاران بسیار متعهدی دارم که کارشان را به نحو احسن 
انجام دادند. در کنار بازیکنانی مثل جواد نکونام در گذشــته 
و مسعود شجاعی در حال حاضر که الگوی بازیکنان است و 
رهبر میدان بوده اند. ما یک خانواده متحد هستیم به غیر از 
خانواده شخصی ام این بهترین خانواده فوتبالی ام بوده است. 

تمرکزم فقط روی تیم ملی است
کی روش در پاســخ به ســؤالی درباره پیشنهاد کلمبیا 
برای قبول سرمربی گری تیم ملی این کشور گفت: االن زمان 
مناســب برای مطرح کردن این گونه صحبت ها نیست. چون 
من وظیفــه ای دارم و باید تا بی نهایت تمرکز و انگیزه مان را 
در بازی مقابل عراق و ویتنام نشان دهیم. االن زمانی نیست 
که بخواهم در مورد مســئله ای فکر کنم یا تمرکزم را برای 

مسائل دیگری بگذارم. 
سرمربی تیم ملی در پایان عنوان داشت: تنها مطلبی که 
از آن مطمئن هستیم مسئوالن فوتبال ایران با نظارت وزرات 
ورزش از ماه جوالی به بعد نخواســتند ماندن من طوالنی تر 
شود ولی در حال وظیفه  دشوار و بی نهایت را پیش رو داریم 
آن هم بازی هایی اســت که باید انجــام دهیم. با تمرکز باال 
هم روی این مســئله فکر می کنیم و تاکید می کنم یکی از 
قوی ترین خانواده های فوتبالی هستیم. مسعود شجاعی هم 
اینجاست و با ســابقه ای که دارد و از لحاظ اتحاد و همدلی 
که بین اعضای کادر و بازیکنان است، شرایط فوق العاده ای در 
تیم وجود دارد. در عین حال تنها مطلبی که مهم است بازی 

ما برابر ویتنام است. 

ایران – ویتنام؛ تالش برای قطعی کردن صعود

کی روش: تیم ملی فوتبال شرایط فوق العاده ای دارد
مسئوالن ورزش نخواستند من بیشتر بمانم

*در ســومین روز از مسابقات دوچرخه ســواری پیست قهرمانی آسیا، محمد گنج خانلو یکی از امیدهای دوچرخه 
سواری ایران در ماده اومنیوم موفق به کسب مدال نشد و در پایان مقام هشتم را کسب کرد.

* مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان در حاشیه سرکشی به پروژه های عمرانی شهرستان کاشان 
در جمع خبرنگاران گفت: حدود ۳۶۰۰ پروژه ناتمام عمرانی در سراسر کشور داریم که بر اساس اولویت 
افتتاح خواهد شد. وی در جمع خبرنگاران گفت: سالن ورزشی سه هزار نفره کاشان به دلیل محدودیت 
منابع مالی مثل بسیاری از پروژه های عمرانی دیگر در چند سال گذشته روند کندی داشته اما امیدواریم 
با یک ردیف بودجه اختصاصی در ســال آینده این استادیوم زیبا که حق مردم کاشان است را نهایتا تا 

پایان سال ۹۹ به بهره برداری برسانیم.
*در پی کسب عنوان های قهرمانی حسین کیهانی در دوی 3000 متر و مدال نقره امیر مرادی در ۸00 متر بازی های 
آسیایی جاکارتا و به واســطه تالش های سجاد مرادی، مربی دو و میدانی، مجید کیهانی، رئیس فدراسیون مبلغ ۵0 
میلیون تومان پاداش برای کســب نتیجه حسین کیهانی و مبلغ 30 میلیون تومان برای کسب نتیجه امیر مرادی، 

جمعا ۸0 میلیون تومان به وی اعطا کرد.
*مجتبی عابدینی کاپیتان تیم ملی شمشــیربازی گفت: متاسفانه لیگ ما شرایط خوبی ندارد و هیچ 
تیمی خواهان جذب ملی پوشان شمشیربازی نیســت.وی در مورد اینکه هیچ پیشنهادی از تیم های 
لیگ شمشــیربازی ندارد، گفت: نه تنها من بلکه هیچ یک از ملی پوشان دیگر پیشنهادی از تیم های 
دیگر ندارند. چون تیم مطرحی نیســت که بخواهد ملی پوشــان را جذب کند. متاسفانه با این نتایج 
درخشانی که در المپیک و جام های جهانی و بازی های آسیایی گرفتیم هیچ تیمی برای قرارداد نداریم. 
باید مسئوالن فدراسیون تمهیداتی بیندیشند. باقرزاده تالشش را می کند اما اسپانسرها هم باید با این 
نتایج ما به ســمت این رشته بیایند یا آورده شوند.وی ادامه داد: درآمدی هم نداریم که بخواهیم امرار 
معاش کنیم و نمی دانیم با این شرایط چه کار باید کنیم، شمشیربازی نه پخش دارد، نه سالن دارد و نه 

پول. این طور هم نمی شود که من به عنوان ملی پوش به دنبال تیم بگردم.

خواندنی از ورزش ایران

به یاد حجت االسالم شهید سیدداود احمدی
سفارشش جهاد در راه خدا بود

شــهید ســیدداود احمــدی در ۲۸ فروردیــن 
ســال 134۶ دیده بــه جهان گشــود. او از کودکی، 
در خانــواده ای مذهبی پرورش یافت. در ۶ ســالگی 
تحصیــالت ابتدایی خود را شــروع و در صحنه های 
انقالب با وجود ســن کم شــرکت می کرد. با شروع 
جنگ تحمیلی در بســیج ثبت نام کرد. سیزده ساله 

بیشتر نداشت که به واجبات دینی بسیار اهمیت می داد؛ از آن جمله می توان 
نماز شب، شرکت در دعای کمیل، روزه های مستحبی و نماز جمعه را نام برد.

چندین بار به جبهه های حق علیه باطل رفت و در نامه هایی که از آنجا 
می فرســتاد، بسیار ســفارش می نمود که در راه خدا جهاد کنید و گوش به 
فرمان امام خمینی باشــید. در یکی از نامه هایی که به دوست روحانی خود 
داده بود یادآور شده بود: حاج آقا از شما میخواهم برایم دعا کنید؛ اول آنکه 
خدا گناهانم را بریزد و بعد شهادت را نصیبم کند و چشمم را به جمال نورانی 

حضرت مهدی منور کند؛ هرچند که لیاقت آن را ندارم.
در بهمــن ماه 13۶4 از طرف مدرســه مجتهدی که در آنجا مشــغول 
به درس خواندن بود، به جبهه اعزام شــد و ســرانجام در عملیات والفجر ۸ 
درمنطقه فاو شرکت نمود و در اثر ترکش در قسمت سفیدران به مقام رفیع 

شهادت که همان آرزوی همیشگی اش بود دست یافت.

حدیث دشت عشق

اقدام ارزشمند دایی با لغو اردوی خارجی سایپا
علی دایی پس از دیدار با کارگران شــرکت سایپا اردوی تدارکاتی تیمش 
را که قرار بود در ترکیه برگزار شــود لغو کرد. در شرایطی که سایپا به دنبال 
تــدارک اردوی نیم فصل در خارج از کشــور بود، دایی ایــن اردو را لغو کرد. 
ســرمربی ســایپا که طی چند وقت اخیر کارهای اجتماعی جالب توجهی را 
در دســتور کار داشــته که مهم ترین آن کمک به بازسازی منطقه زلزله زده 
کرمانشاه است، این بار در بازدید خود از کارخانه سایپا و در برخورد با کارگران 
این مجموعه تصمیم گرفت از برگزاری اردوی خارج از کشور تیمش صرفنظر 
کند. دایی اواخر هفته گذشته در بازدید از کارخانه سایپا با کارگران این شرکت 
دیدار و گفت و گو کرد و وقتی متوجه مشکالت مالی آنها شد تصمیم گرفت از 
برگزاری اردوی ترکیه سایپا صرف نظر و تمرینات آماده سازی تیمش را برای 
حضور در لیگ برتر، جام حذفی و پلی آف لیگ قهرمانان آسیا در تهران دنبال 

و در این شرایط اقتصادی از بار مالی روی دوش کارخانه جلوگیری کند.
کاظم برجلو مربی ســایپا با تائید این خبر اظهار داشــت: دایی اخالق و 
خصوصیات ارزشمندی دارد. او در دیداری که با کارگران سایپا داشت تصمیم 
به انجام این کار گرفت. تمام برنامه های ســفر به ترکیه انجام گرفته و حامی 
مالی باشــگاه هزینه های اردوی تیم را متقبل شده بود اما با نظر سرمربی تیم 
برنامه های آماده ســازی را در تهران به صورت ویــژه دنبال می کنیم تا برای 

مسابقات پیش رو به آمادگی کامل برسیم.
برپایی اردوی استقالل در آنتالیا

تیم فوتبال استقالل بامداد دیروز برای برگزاری اردوی آماده سازی راهی 
آنتالیای ترکیه  شــد. این تصمیم مسئوالن استقالل در حالی رخ داد که پیش 
از این قرار بود برای برگزاری اردویی دو هفته ای راهی دوحه قطر شوند اما به 
نظر می رسد مشکالت مالی مسیر این تیم را به سمت ترکیه تغییر داده است. 

محمد تقوی در یک قدمی نساجی
محمد تقوی سرمربی نیم فصل نخست تیم تراکتورسازی تبریز در آستانه 
سرمربیگری نساجی قرار دارد.تقوی سرمربی نیم فصل اول تیم تراکتورسازی 
تبریز که عملکرد نســبتا خوبی هم در این تیم داشــت، پس از کناره گیری از 
ســمت خود در تیم تراکتورسازی، در آســتانه توافق نهایی با مسئوالن تیم 
نساجی مازندران قرار دارد. همچنین با توجه به اینکه مسئوالن باشگاه نساجی 
در گذشــته اعالم کرده  بودند فقط با مربیان آزاد وارد مذاکره خواهند شد، به 
نظر می رسد اکنون با استعفای محمد تقوی از تیم تراکتورسازی، شرایط برای 
حضور این مربی در نیم نساجی فراهم شده و به احتمال فراوان تقوی به زودی 

جانشین نکونام خواهد شد.
تغییر نظر برانکو برای بازی با یوپن بلژیک

برانکو ایوانکوویچ، سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس از مذاکره دوباره، برای 
بازی تدارکاتی در تاریخ بیست ســوم دی مــاه موافقت کرد. ایوانکوویچ پس از 
جلسه ای که با همکاران خود داشت و در پی مذاکرات انجام شده، برنامه تیم 
را تغییر داد و با بازی روز یکشــنبه ۲3 دی ماه برابر تیم یوپن بلژیک موافقت 
کرد.این بازی در تاریخ اعالم شده در کمپ اسپایر برگزار خواهد شد. تیم اوپن 
بلژیک مرتضی پورعلی گنجی مدافع ملی پوش ایران را در اختیار دارد.پیش از 

این برانکو با برگزاری بازی در این تاریخ مخالفت کرده بود.
خطر کسر امتیاز از بیخ گوش پدیده گذشت

مســئوالن باشــگاه پدیده با پرداخت بدهی دیارا سوبا مانع از کسر شش 
امتیاز از تیم دوم جدول رده بندی لیگ برتر شــدند. حمیداوی، مالک جدید 
باشــگاه پدیده که در بدو حضورش در این باشگاه قول داده بود تا یحیی گل 
محمدی را به تیم بازگرداند و این کار را هم انجام داد، به دومین وعده اش نیز 
جامه عمل پوشاند. در نهایت پس از کش وقوس فراوانی که در پرونده سوبا به 
وجود آمده بود، ظهر روز پنج شنبه هفته گذشته حمیداوی با رایزنی های خود 
موفق شد بدهی باشگاه پدیده شهر خودرو به سوبا را از طریق یکی از بانک های 
شــهر لندن پرداخت کند. این در شرایطی بود که تنها یک روز تا پایان مهلت 
فیفا به باشگاه پدیده شهر خودرو برای پرداخت بدهی به دیارا سوبا باقی مانده 
بود.در نهایت با رایزنی حمیداوی و پرداخت 13۵ هزار دالر به عالوه پنج درصد 
سود آن به صورت پوند انگلیس، به حساب اعالم شده از سوی فیفا به نام وکیل 
دیارا ســوبا، این ماجرا ختم به خیر شد و دیگر خطری باشگاه پدیده را تهدید 

نمی کند و خیال هواداران تیم پدیده از بابت کسر شش امتیاز راحت شد.
آخرین اخبار نقل و انتقاالت باشگاههای فوتبال ایران

*مهاجــم کروات مدنظر پرســپولیس بعد از توافق بر ســر پیش قرارداد، روز 
پنج شــنبه در اردوی سرخپوشان در قطر حاضر شــد و با این تیم به تمرین 
پرداخت. ماریو بودیمیر و باشــگاه پرسپولیس بر سر شرایط قرارداد به توافق 
رســیده اند و پیش قرارداد بعد از تایید از ســوی هر دو طرف، رد و بدل شده 
است. قرارداد نهایی با این بازیکن بعد از انجام تست پزشکی به امضا می رسد.

* محمدرضا خلعتبری، هافبک تیم فوتبال پدیده خراسان در نیم فصل نخست 
هجدهمین دوره لیگ برتر با قراردادی یک و نیم ساله به تیم فوتبال ذوب آهن 

اصفهان پیوست و شاگرد علیرضا منصوریان در این تیم شد.
* باشگاه استقالل در ادامه سیاست جوانگرایی و سرمایه گذاری روی بازیکنان 
جوان و آینده ساز خود، دو بازیکن مطرح و با استعداد تیم های پایه را به تیم 
بزرگســاالن اضافه کرد. بر اســاس اعالم امیر حسین فتحی سرپرست باشگاه 
استقالل، معراج پورتقی و زکریا مرادی، دو بازیکن جوان و آینده دار تیم امید 
اســتقالل که در لیگ امیدها نیز عملکرد موفقی داشــتند، بنا به درخواست 
وینفردشــفر از این پس به تیم بزرگســاالن منتقل می شوند. زکریا مرادی در 
مســابقات این فصل لیگ امیدها 17 گل و معراج پورتقی نیز 1۹ گل به ثمر 

رسانده اند.
* محمد شــادکام، مهاجم پیشین تیم فوتبال پارس جنوبی جم پس از اینکه 
قرارداد خود را با باشگاه پارس فسخ کرد، با عقد قراردادی به مدت نیم فصل، به 
نفت مسجدسلیمان پیوست تا پس از امیرحسین امیری و محمد پاپی، سومین 

خرید نفتی ها در نیم فصل هجدهمین دوره لیگ برتر باشد.

وزارت ورزش مخالف اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان در هیئت های ورزشی است.
امیررضا خادم، معاون حقوقی وزارت ورزش و جوانان که در سمنان حضور یافته بود، امروز درباره بحث مربوط به منع 
بکارگیری بازنشستگان در دستگاه های دولتی گفت: قانون منع به کارگیری افراد بازنشسته و دو شغله ها در فدراسیون ها 
اجرایی شده است ولی وزارت ورزش و جوانان با اجرای این قانون در هیئت های ورزشی موافق نیست و به همین دلیل این 

قانون برای بررسی دوباره به قوه مقننه ارجاع شده است.
معــاون حقوقی، مجلس و امور اســتان های وزارت ورزش و جوانان همچنین با تاکیــد بر لزوم تقویت جایگاه بخش 
خصوصی در ورزش، درباره واگذاری باشــگاه های فوتبال استقالل و پرسپولیس به بخش خصوصی گفت: واگذاری این دو 
باشــگاه با مجوز دولت در اختیار ســازمان خصوصی سازی قرار گرفت که در سه سال گذشته به علت نبود خریدار، واگذار 

نشده است.
خادم از رفع مشــکالت مالی و حقوقی قابل توجه این باشــگاه ها خبر داد و گفت: شــرایط برای واگذاری باشگاه های 

استقالل و پرسپولیس به بخش خصوصی مهیاست.

مخالفت وزارت ورزش با اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان در هیئت های ورزشی

بعد از برگزاری اولین اردوی تیم ملی کشتی فرنگی، تمرینات این تیم تا برگزاری جام بین المللی تختی 
در اندیمشک تعطیل شد.

طبق برنامه ریزی کادر فنی، دومین مرحله اردوی تیم ملی کشتی فرنگی قرار بود از ۲4 دی ماه آغاز و تا زمان حضور 
در سی و نهمین دوره رقابت های بین المللی جام تختی که روزهای 4 و ۵ بهمن ماه در اندیمشک برگزار می شود ادامه پیدا 

کند اما این اردو با تصمیم محمد بنا و همکارانش لغو شد.
حســام جعفری سرپرست تیم ملی کشتی فرنگی در این خصوص گفت: با توجه به نزدیکی به جام تختی، عده ای از 
فرنگی کاران درخواســت کردند که تمرینات خود را در شهر و باشگاه خود دنبال کنند از طرفی با توجه به آسیب دیدگی 
و بیماری برخی کشتی گیران، تصمیم بر این شد اردوی دوم را لغو و نفرات واجد شرایط برای حضور در جام تختی، دوم 

بهمن ماه خود را در اندیمشک به کادر فنی معرفی کنند.
خبر دیگر از کشتی اینکه ترکیب تیم ملی کشتی آزاد برای حضور در رقابت های قهرمانی آسیا پس از جام تختی و جام 
دانکلوف مشخص می شود. مسابقات کشتی قهرمانی آسیا در سال ۲01۹ میالدی طی روزهای 3 تا ۸ اردیبهشت ماه سال 
۹۸ در شهر ژیان کشور چین برگزار خواهد شد که بر اساس اعالم غالمرضا محمدی، سرمربی تیم ملی بزرگساالن ترکیب 

تیم ملی برای شرکت در این رقابت ها پس از جام تختی و جام دانکلوف بلغارستان مشخص خواهد شد.

تمرینات تیم ملی کشتی فرنگی تا جام تختی تعطیل شد 

ســرمربی تیم ملی والیبال ایران پس از توافق با فدراسیون ایران تا سال ٢۰٢۰ ماندنی شد و امروز شنبه 
قرارداد خود را به صورت رسمی امضا می کند.

جلسه افشین داوری، سرپرست فدراسیون والیبال و ایگور کوالکوویچ، سرمربی تیم ملی والیبال ایران پس از نزدیک 
به پنج ســاعت به اتمام رســید تا طرفین با مثبت ارزیابی کردن این نشست محل فدراسیون را ترک کنند. بررسی دقیق 
تقویم تیم ملی والیبال ایران در سال آینده، بندهای قرارداد ایگور کوالکوویچ، نحوه پرداخت و دستمزد کادر فنی و ارزیابی 

شرایط کلی تیم ملی در آینده موضوعاتی بود که با دقت نظر در مورد آن بحث و تبادل نظر شد.
در پایان توافقات کلی برای امضا رسمی قرارداد ایگور کوالکوویچ صورت گرفت و قرار شد تا هفته جاری در مراسمی 

رسمی قرارداد سرمربی تیم ملی ایران و فدراسیون والیبال امضا شود.
افشــین داوری، سرپرست فدراسیون والیبال نیز در این باره گفت: تا ۲0۲0 با کوالکوویچ به توافق رسیده ایم و شنبه 
به صورت رسمی قرارداد را امضا می کنیم. او در مورد مبلغ قرارداد نیز گفت: تغییری در مبلغ قرارداد وجود ندارد و طبق 

توافقات قبلی با او به توافق رسیده ایم تا برای مسابقات پیش رو در کنار تیم ملی ایران باشد.

تمدید قرارداد سرمربی تیم ملی والیبال امروز رسمی می شود

سرویس ورزشی-
حامد کاویانپور هافبک اسبق باشگاه پرسپولس و تیم ملی فوتبال ایران در 
برنامه ای به نام فوتبالیســم که از شبکه سوم سیما پخش شد، صحبت هایی را 
درباره وجود یک جریان داللی در تیم ملی فوتبال سال ۲00۶ مطرح کرد که 

بازتاب فراوانی در بین اهالی فوتبال داشت.
کاویانپور که در زمان بازیگری از بازیکنان خوب و شناخته شده پرسپولیس 
بود، در این برنامه گفت: »در اردوی آمادگی تیم ملی ایران قبل از جام ملت های 
آسیا ۲004 از ناحیه رباط دچار مصدومیت شدید شدم و چند ماهی از میادین 
دور بودم. بعد از نزدیک به ۶ ماه به فوتبال برگشــتم و برای تیم پرسپولیس به 
میــدان رفتم. وقتی قرار بود اولین اردوی تیــم ملی در راه جام جهانی ۲00۶ 
آلمان تشکیل شود، یک نفر با من تماس گرفت و مدعی شد اگر می خواهم در 
تیم ملی باشــم و این شانس را داشته باشم که همراه تیم به جام جهانی بروم، 

باید 40 میلیون تومان هزینه کنم که من به پیشنهادشان پاسخ منفی دادم.«
بعد از این صحبت هــای کاویانپور برخی جریان داللی حاکم بر تیم ملی 
را به ســرمربی وقت تیم ملی )برانکو( نســبت دادند اما این بازیکن با انتشار 
ویدئویی گفــت: »منظورش برانکو نبوده ، بلکه اشــاره اش به برخی از دالالن 
خبرنگارنما بوده که بعدها تعدادی از آنها دســتگیر شــده و به زندان انداخته 

شدند.«
قبل از بازیکنانی چون حامد کاویانپور، برخی دلســوزان واقعی ورزش هم 
در صحبت هایشــان بارها بر وجود فســاد در فوتبال تاکید داشتند و صراحتا 
می گفتند جریانی فاســد و منفعت طلب در فوتبال وجود داشــته و دارد که 
همواره منافع شخصی و گروهی خود را بر منافع ملی ترجیح می دهد. این افراد 
با استفاده از امکانات خود از جمله برخی رسانه های مکتوب و دیداری موجب 

آلوده شدن فضا و عدم پیشرفت شایسته و بایسته فوتبال شده اند.
حاال وقتی بازیکنانی در سطح کاویانپور که سالها برای پرسپولیس و تیم 
ملی بازی کرده همان صحبت ها را به شــکل دیگری بیان می کند بیش از هر 
چیز گویای این نکته است که فساد در فوتبال وجود دارد و باید برای دفع آن 

دست به پاک سازی زد. 
چند هفته پیش در ســایت میزان که ارگان رســمی قوه قضائیه اســت، 
خبری آمده بود با این شــرح : » قوه قضائیه در راستای پاکسازی فوتبال ایران 
ســی دالل و واسطه غیر رســمی رابه مراجع ذیصالح احضار کرده است.« در 
زمان انتشار خبر در همین صفحه ابراز امیدواری کردیم این حرکت مبارک و 
بسیار ضروری که آغاز شــده با قدرت تداوم پیدا کند و باز به دالیل نا معلوم 

نیمه کاره رها نشود.  
حاال به بهانه صحبت های کاویانپور خدمت مســئوالن محترم که همت 
کرده و وارد گود مبارزه با مفسدان شده اند عرض می کنیم که اجازه ندهید این 
پرونده مهم خاک بخورد، تمام ابعاد آن را تا آخر پیگیری کنید تا به ســالم تر 

شدن فضای ورزش و فوتبال کمک کنید. 
فراموش نکنیم در محیط ناســالم و شــرایط آلوده نمی توان توقع به ثمر 
نشستن برنامه ها و تحقق اهداف را داشت. این قانون و اصلی است که فوتبال 
و غیر فوتبال، ورزش و غیر ورزش نمی شناسد، در همه جا و همه وقت و تمام 

امور فردی و اجتماعی ساری و جاری است. 

اجازه ندهید پرونده فساد 
در فوتبال خاک بخورد!

نکته  ورزشی
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A نتایج و جدول گروه
روز نخست

*امارات1 .............................................................................................................بحرین1
*تایلند1 ...................................................................................................................هند4

 روز دوم
*بحرین صفر.........................................................................................................تایلند1
*هند صفر.............................................................................................................امارات۲

B نتایج و جدول گروه
روز نخست

*استرالیا صفر.........................................................................................................اردن1 
*سوریه صفر............................................................................................. فلسطین صفر

روز دوم
*اردن۲ ......................................................................................................... سوریه صفر
*فلسطین صفر................................................................................................ استرالیا 3

اردن اولین صعود کننده و شگفتی ساز نخست
تیم ملی اردن موفق شــد در دیدار دوم مرحله گروهی جام ملت های آسیا 
با دو گل مقابل ســوریه به برتری برسد.اردنی ها که در دیدار ابتدایی با شکست 
دادن استرالیا به شگفتی ساز این رقابت نام گرفتند در دیدار مقابل سوریه نیز کار 
را قدرتمندانه آغاز کردند و در همان نیمه اول با گل های موسی النعمری )۲7( 
و طارق خطاب)43(به پیروزی ۲ بر صفر دست یافتند. نیمه دوم سوری ها چند 
حمله نصفه و نیمه روی دروازه شافی ایجاد کردند ولی به نتیجه نرسید تا اردن 
3 امتیاز بازی را بدست آورد. اردنی ها هم چند فرصت داشتند ولی به گل ختم 
نشد.در جدول گروه B اردن با ۶ امتیاز در صدر قرار دارد و به مرحله بعد صعود 
کرد. ســوریه با یک امتیاز در قعر جدول قرار دارد و برای صعود باید به مصاف 
اســترالیا در دیدار پایانی برود. گفتنی است پس از شکست سوریه مقابل اردن، 
برند اشتانگه، سرمربی آلمانی سوریه از سمت خود اخراج شد. فدراسیون فوتبال 

سوریه، هدایت موقت این تیم را به ایمن الحکیم سپرد.
داور سنگاپوری برای دیدار ایران- ویتنام 

داور ســنگاپوری مســئول قضاوت دیدار ایران و ویتنام در مرحله گروهی 
جام ملت های آسیا ۲01۹ شد.بر اساس اعالم شبکه »الکأس« قطر، محمدتقی 
الجعفری 3۲ســاله از سنگاپور از جانب کمیته داوران کنفدراسیون فوتبال آسیا 
 D به عنوان داور دیدار روز شــنبه بین تیم های ایران و ویتنام در گروه )AFC(
جام ملت های آسیا معرفی شد.همچنین علی صباح 41ساله از عراق نیز به عنوان 
داور دیدار عربســتان- لبنان انتخاب شد و مینگ فو 3۵ساله از چین نیز دیدار 

عراق- یمن را سوت خواهد زد.
مربی پرتغالی در تیم ملی ایران رایگان کار می کند!

فدراســیون فوتبال اعالم کرد »نلو وینگادا« مربی پرتغالی به منظور آنالیز 
حریفان تیم ملی ایران در جام ملت های آســیا کنار این تیم است و رایگان کار 
می کند! حضور نلو وینگادا سرمربی پیشین تیم پرسپولیس و تیم امید ایران در 
اردوی تیم ملی و کنار کارلوس کی روش طی یکی دو روز گذشــته شائباتی را 
پیرامون فعالیت او با کارلوس کی روش مطرح کرد. بخش رسانه ای تیم ملی در 
این ارتباط نوشت: »نلو وینگادا به منظور بررسی سایر تیم های ملی شرکت کننده 
در جام ملت های آســیا و تهیه گــزارش و آنالیز دیگر رقبا برای تیم ملی از روز 
گذشــته فعالیتش را آغاز کرد. او در اولین روز حضــورش دیدار تیم های ملی 
اردن و سوریه را در محل ورزشگاه مشاهده کرد.حضور وینگادا در کنار تیم ملی 
به صورت رایگان بوده و با توجه به ســابقه قهرمانی وی در جام ملت های آسیا 

می تواند کمک شایانی برای شناسایی سایر تیم ها برای تیم ملی باشد.«

هفدهمین دوره جام ملت های فوتبال آسیا

ادامه برنامه بازی های مرحله گروهی
شنبه ٢٢ دی ۱۳۹۷ 

*ایران ................................ ویتنام )ساعت 14:30- ورزشگاه  آل نهیان ابوظبی(
*عراق ............................................................. یمن )ساعت 17 - ورزشگاه شارجه(
*عربستان...................... لبنان )ساعت 1۹:30- ورزشگاه مکتوم بن راشد دبی(

یکشنبه ٢۳ دی ۱۳۹۷ 
* کره شمالی ............................. قطر )ساعت 14:30- ورزشگاه خلیفه بن زاید(
* ژاپن .................................................عمان )ساعت 17 - ورزشگاه زاید ابوظبی(
* ازبکستان ....... ترکمنستان)ساعت 1۹:30-  ورزشگاه مکتوم بن راشد دبی(

دســتگاه مناقصه گذار: شــرکت آب و فاضالب جنوبغربی اســتان تهران به 
نمایندگی از آب و فاضالب استان تهران

موضوع مناقصه: اجرای خط انتقال فاضالب شهر گلستان
مدت اجرای عملیات: 15 ماه شمسی

محل اجرا: شهر گلستان
محل تأمین اعتبار: اعتبارات عمرانی و سایر منابع

مبلغ برآورد اولیه: 718، 427، 910، 123 )یکصد و بیست و سه میلیارد و نهصد و ده میلیون 
و چهارصد و بیست و هفت هزار و هفتصد و هجده( ریال

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 3/978/208/555 )سه میلیارد و نهصد و هفتاد و هشت 
میلیون و دویســت و هشت هزار و پانصد و پنجاه و پنج( ریال در وجه شرکت آب و فاضالب 

استان تهران 
مهلت دریافت اسناد: 97/10/23 الی 97/10/26

مهلت ارائه پیشنهادات: 97/11/9 )تا ساعت 14(
تاریخ بازگشایی پاکات الف: 97/11/10 )ساعت 14 ذیحسابی آبفای استان تهران(

دستگاه نظارت: معاونت مهندسی و توسعه
محل دریافت اسناد و ارائه پیشنهادات: دبیرخانه مرکزی آب و فاضالب جنوب غربی 
اســتان تهران واقع در کیلومتر 22 جاده ساوه، شهرک واوان، بلوار امام خمینی)ره(، روبه روی 

پاسگاه نیروی انتظامی. 
هزینه خرید اسناد: 985/000 )نهصد و هشتاد و پنج هزار( ریال می باشد که باید به حساب 

شماره 270697739 بانک تجارت شعبه واوان واریز و فیش نقدی ارائه گردد.
ســامانه در  ثبــت  و  مشــابه  کارهــای  ســابقه  و  آب   4 رتبــه  بــودن  دارا 
http://sajar.mporg.ir و گواهی نامــه صالحیت ایمنی صادره از وزارت کار، رفاه و امور 
اجتماعی برای کلیه شــرکت کنندگان الزامی می باشــد. هزینه درج آگهی در دو نوبت برعهده 

برنده مناقصه می باشد.
http://iets.mporg.ir :سایت ملی مناقصات
Swest.tpww.ir :سایت آبفای جنوب غربی استان تهران
http://tender.bazresi.ir :سایت سامانه کشوری
www.nww.ir :سایت مهندسی کشور

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب 
جنوب غربی استان تهران)سهامی خاص(

آگهی مناقصه عمومی 
دومرحله ای 9۷/۴۷ 

)نوبت اول(
شرکت آب و فاضالب جنوب غربی 

استان تهران )سهامی خاص(

آگهی دعوت از بستانکاران شرکت فناوران آسمان رسا در حال تصفیه)سهامی خاص( 
به شماره ثبت ۳۷99۳2 و شناسه ملی ۱۰۳2۰295۷88)نوبت دوم(

پیرو آگهی منتشر شده در روزنامه رسمی شماره 21207 مورخه 1396/10/9 و در اجرای ماده 225 قانون 
تجارت از کلیه بســتانکاران احتمالی اعم از حقیقی یا حقوقی و یا هر ذینفع دیگری که از شــرکت مذکور 
مطالبــات و یا ادعایی دارند با ارائه مدارک مثبته دعوت می گردد حداکثر ظرف مدت 6 ماه از تاریخ اولین 
نوبــت آگهی به محل قانونی شــرکت)در حال تصفیه( واقع در تهران، خیابان شــهید مطهری، نبش پل 
مدرس، پالک 268، طبقه 3، واحد6، کد پستی 1588774568 به مدیر تصفیه آقای امید رومی آذربایجانی 

مراجعه نمایند. بدیهی است پس از انقضای مدت فوق الذکر هیچ گونه ادعایی پذیرفته نخواهد بود.
مدیر تصفیه- امید رومی آذربایجانی

فدراسیون جهانی والیبال گروه بندی مسابقات 
انتخابی المپیک ٢۰٢۰ را معرفی کرد.

گروه بندی رقابت های انتخابی المپیک مشخص و اعالم 
شد. فدراسیون جهانی والیبال اعالم کرد که تیم ملی والیبال 
ایران در مرحله گروهی رقابت های المپیک ۲0۲0 در گروه 
پنجم با تیم های روسیه، کوبا و مکزیک هم گروه خواهد بود 
و در این گروه باید شــانس رسیدن به مسابقات المپیک را 

دنبال کند. گروه بندی این مسابقات به این شرح است:
گروه یک: برزیل، مصر، بلغارستان، پورتوریکو
گروه دو: آمریکا، بلژیک، هلند و کره جنوبی

گروه سه: ایتالیا، صربستان، استرالیا و کامرون
گروه چهار: لهستان، فرانسه، اسلوونی و تونس

گروه پنج: روسیه، ایران، کوبا و مکزیک

گروه شش: کانادا، آرژانتین، فنالند و چین
الزم به ذکر است تیم های اول هر گروه مستقیما راهی 
المپیک ۲0۲0 خواهند شد و تیم هایی که در این مرحله 
موفق به دریافت جواز حضور در مسابقات المپیک نشوند، 
در ژانویــه ۲0۲0 )دی و بهمــن 13۹۸( شــانس خود را 
مجددا آزمایش خواهند کرد میزبان این مرحله از مسابقات 

به زودی معرفی خواهد شد.

معرفی رقیبان تیم ملی والیبال در راه المپیک 2020

شناســنامه مالکیت )برگ سبز( سواری پژو روآ مدل 
1386 شماره انتظامی 614 ل 88 ایران 19 به شماره 
موتور 11686056580 و شماره شاسی 61362122 
به مالکیت آقای رضا فضیلتی کد ملی 1285490630 

مفقود گردیده فاقد اعتبار می باشد.

برگ ســبز کمپانی خــودرو پرایــد 151 بارکش به 
شــماره موتور 88135662359 و شــماره شاســی 
 NAS451100G4953011 و پــالک 93 - ایران 
893 ص 76 بــه نام محمدرضــا دارمی عرب مدل 
1395 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

نظر به اینکه پرونده کالســه 97/947 و 93/734 اجرایی احکام شورای حل 
اختالف بوشهر حسب درخواست محکوم به استناد مواد 137 الی 138 قانون 
اجرای احکام محکوم علیه مهدی جوکار به پرداخت مبلغ 20/500/000/000 
ریال بابت اصل خواسته محکوم گردیده است با توجه به اینکه دو باب منزل 
و دو باب مغازه ماترک متوفی مرحوم حیدر جوکار ملک به شــماره دو فرعی 
از سه هزار و یکصد و بیست باقیمانده به شماره ثبت 7284 دفتر 42 صفحه 
155 به نام آقای حیدر جوکار واقع در بخش 2 بوشــهر کوی شکری)خیابان 
بهشــت صادق( و مســاحت عرصه 147/50 مترمربع که در حال حاضر به 
صورت ششدانگ ساختمان مسکونی- تجاری می باشد و در همکف دو باب 
مغازه به مســاحت حدود 50 مترمربع و دارای یک واحد مســکونی در پشت 
مغازه ها و یک واحد مســکونی در باالی مغازه ها طبقه اول می باشد اسکلت 
ســاختمان فلزی با سقف تیرچه بلوک و نمای سرامیک سفید با قدمت حدود 
18 ســال کف مغازه ها موزاییک و بدنه آنها سرامیک و کاشی و سقف کاذب 
و درب شیشــه ای و فلزی و طبقه اول دارای آشپزخانه و دو خواب با انشعاب 
آب و برق می باشد. بر اساس نظر کارشناسی 20/500/000/000 ریال برآورد 
قیمت گردیده است جهت مزایده و فروش در روز چهارشنبه مورخ 97/12/8 
گذاشته می شــود. مزایده از پایه مبلغ کارشناسی شروع می شود و کسی که 
باالترین قیمت مزایده را پیشنهاد نماید به عنوان برنده مزایده شناخته خواهد 
شــد. برنده مزایده بایســتی 10٪ کل مبلغ مزایده را فی المجلس به حساب 
سپرده دادگستری به شماره 2171291052006 تودیه نماید و قیمت مابقی 
آن حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ مزایده اقدام نماید. و اال وجه تودیعی پس 
از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. عالقمندان می توانند در 

موعد مقرر در محل اجرای احکام شورای حل اختالف بوشهر حضور یابند.
قاضی اجرای احکام شورای حل اختالف بوشهر م الف۱۶۶8

نیم فصل دوم لیگ دســته اول فوتبال ایران با 
توقف سرخ پوشان پاکدشت و مس کرمان آغاز شد.

هفته هجدهم لیگ دســته اول فوتبال و نیم فصل دوم 
این مســابقات با برگزاری ۸ بازی پنج شــنبه هفته گذشته 
پیگیری شــد که در مهم ترین آنان گل گهر سیرجان یک بر 
صفر شاهین شهرداری بوشهر را شکست داد و کارون اروند 
خرمشــهر با تساوی یک بر یک مقابل سرخ پوشان پاکدشت 

یک امتیاز خارج از خانه این بازی را بدست آورد. 
نتایج کامل بازی های برگزار شده به شرح زیر است:

* بادران تهران ۲...................................................... نود ارومیه ۲
گل ها: فرزاد محمدی )۲0 – پنالتی( و داوود شاهواروقی 
)3۲( بــرای نود ارومیه- محمد علی اکبرخواه)7 و 77( برای 

بادران
* فجرسپاسی شیراز 1.................................... اکسین البرز صفر

گل: عباس بوعذاز )۶۹( 
* گل گهر سیرجان ۲................. شاهین شهرداری بوشهر صفر
گل ها: علی قربان خانی )70( و پیمان رنجبری )73( 

* شهرداری ماهشهر صفر................................ مس کرمان صفر
* مس رفسنجان ۲...................................... قشقایی شیراز صفر
گل ها: حمید طاهری فرد )۵4( و سلمان بحرانی )70( 
* شهرداری تبریز صفر............................... آلومینیوم اراک صفر

توقف صدرنشین لیگ دسته اول در شروع نیم فصل دوم 
* سرخ پوشان پاکدشت 1................... کارون اروند خرمشهر 1
گل ها: مرتضی خراســانی)17( برای سرخپوشان- علی 

پورمحمد )۶۵( برای کارون اروند
* ملوان انزلی صفر............................... خونه به خونه بابل صفر

اداره کل راهــداری و حمل و نقل جاده ای اســتان همدان در نظر دارد 
پروژه های ذیل را از طریق مناقصه به شرح زیر به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

شماره 
مبلغ برآوردموضوع مناقصهمناقصه

مبلغ تضمین شرکت در فرایند 
ارجاع کار)ریال( بر اساس 

آیین نامه تضمین معامالت دولتی 
به شماره 123402/ت50659 ه  

مورخ 94/9/22

96/75/101
خرید گاردریل با پایه و 
متعلقات مربوطه جهت 

محورهای حوزه استان همدان
-115/000/000

96/75/102

حفظ و نگهداری سیستمهای 
روشنایی و چراغ چشمک  زن 

ناحیه یک استان )بهار همدان 
فامنین رزن و کبودرآهنگ(

2/500/000/000125/000/000

www.setadiran.ir محل دریافت اسناد: سامانه تدارکات الکترونیک دولت به نشانی
جهت اطالع بیشتر به سایت http://IETS.MPORG.IR مراجعه نمایید.

آخرین مهلت دریافت اسناد: تا ساعت 14 مورخ 97/10/29
آخرین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت: تا ساعت 14 مورخ 97/11/9

محــل تحویل پاکت الف به صــورت فیزیکی: دبیرخانــه اداره کل واقــع در همدان بلوار 
سیدجمال الدین اسدآبادی نبش بلوار شهید ستار ابراهیمی

محل تحویل پاکت الف و ب و ج به صورت الکترونیکی: سامانه تدارکات الکترونیک دولت 
www.setadiran.ir به نشانی

تاریخ بازگشایی پاکات: ساعت 9 صبح مورخ 97/11/10
محل بازگشــایی پاکات: سالن جلسات اداره کل واقع در همدان بلوار سیدجمال الدین اسدآبادی 

نبش بلوار شهید ستار ابراهیمی
مهلت اعتبار پیشنهاد قیمت: 3 ماه

صالحیت الزم: - مناقصه شــماره 97/75/101 داشتن تاییدیه از اداره کل ایمنی و حریم راه های 
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای وزارت راه و شهرسازی

- مناقصه شماره 97/75/102 دارا بودن گواهی صالحیت پیمانکاری)حداقل رتبه 5 نیرو( از سازمان مدیریت و برنامه ریزی
- قیمتها متناســب با کاالی ســاخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد. - محــل تامین اعتبار طرح 
عمرانی)تملک دارایی( و از محل اعتبارات استانی و سازمان راهداری)نقدی و اسناد خزانه( می باشد.
نوبت اول 97/10/22                                                                  نوبت دوم 97/10/23

وزارت راه و شهرسازی
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای

اداره کل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای همدان

آگهی مناقصه عمومی
96/۷5/۱۰۱ و 96/۷5/۱۰2 

م الف۳84۱

نوبت اول

پیمان و رسیدگی اداره کل راهداری 
و حمل و نقل جاده ای استان همدان

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

11696133132033. سرخپوشان پاکدشت

21696133161733. گل گهر سیرجان

3168532213929. مس کرمان

41676321111027. شاهین بوشهر

124-5166641617. آلومینیوم اراک

6166551211123. اکسین البرز

7165742118322. بادران تهران

222-8166461618. قشقایی شیراز

518-9164661520. شهرداری تبریز

317-1016385710. فجرسپاسی

715-11163671017. شهرداری ماهشهر

1715-12163671027. نود ارومیه

514-13163582227. مس رفسنجان

914-14163581019. خونه به خونه

1114-15163581122. کارون اروند خرمشهر

*16163851515011. ملوان انزلی

A جدول رده بندی - گروه
امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختتساویبردبازيتیم

121103124.امارات

221014313. هند

23-3210124. تایلند

11-4201112. بحرین

B جدول رده بندی - گروه
امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختتساویبردبازيتیم

122003036.اردن

221013123. استرالیا

21-3201102. سوریه

31-4201103. فلسطین

* محاســبه امتیازات تیم ملوان با احتساب ۶ امتیاز منفی 
صورت گرفته است.


