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سرویس ورزشی-
در مرحله یک چهارم نهایی جام ملت های آســیا 
امروز تیم های ایران و چین با یکدیگر دیدار می کنند. 
تقابل این دو تیم در شرایطی است که ایران در صورت 
برتری برابر چین می تواند پس از 15 ســال به نیمه 

نهایی جام ملت های آسیا برسد.
مرحله یک چهارم نهایی جام ملت های آســیا از امروز 
آغاز می شود. در این مرحله چهار بازی برگزار می شود تا در 
نهایت چهره تیم های مرحله نیمه نهایی مشــخص شود. در 
یکی از حســاس ترین بازی های مرحله یک چهارم تیم ایران 
به مصاف چین می رود. دو تیــم ایران و چین از قدرت های 
قدیمی قاره کهن محسوب می شوند و سابقه رقابت دیرین با 
یکدیگر دارند. مصاف پنجشنبه شب دو تیم، هفتمین تقابل 
آنها در تاریخ جام ملت های آسیا خواهد بود و با این اوصاف 
رویارویی ایران با چین و کره جنوبی پرتکرارترین تقابل تاریخ 
این تورنمنت به حساب می آید. در دیدارهای گذشته، جدال 
دو تیم نزدیــک و نفس گیر بوده و در بازی های حذفی هیچ 
وقت در وقت قانونی برنده نداشــته تنها برد در وقت قانونی 
نیز سهم ایران بوده است. ایران در صورت پیروزی برابر چین، 
می تواند بعد از 15 ســال به نیمه نهایی جام ملت های آسیا 

راه پیدا کند.
انتظار می رود ترکیب ایران در بازی با چین نســبت به 
بازی قبل برابر عمان دستخوش تغییراتی شود. وحید امیری 
هافبک چپ پای ایران در این بازی دو اخطاره است. اگر چه 
وحید امیری از بازیکنان کلیدی تیم ملی به شمار می رود و 
در ســال های اخیر همواره مورد اعتماد کارلوس کی روش 
بوده اما غیبت او برای کارلوس کی روش یک دردسر شیرین 
اســت. به این خاطر که حاال سرمربی تیم ملی به این بهانه 
می تواند دست به تغییر تاکتیک بزند و البته برای جانشینی 

وحید امیری چند بازیکن خوب روی نیمکت دارد.

یکی از راه ها این اســت که از میالد محمدی در پست 
دفاع چپ استفاده کند که در بازی آخر این کار را کرده بود 
و احســان حاج صفی را با توجه به گرایش های تهاجمی اش 
بــه جای وحید امیری به میدان بفرســتد. مهدی ترابی هم 
بارها و بارها در این نقش در ســایپا بازی کرده است. مهدی 
طارمی هم می تواند به جای وحید امیری بازی کند و شاید 
تنها ایراد بازی او دراین پســت این است که کمی از دروازه 
دور می شــود اما روی توپ هایی که از زاویه مخالف ارســال 
می شود، می تواند به دروازه حریف برای گل زنی نزدیک شود. 
حتی مســعود شجاعی و سامان قدوس هم می توانند در این 

پست بازی کنند.
خالصــه اینکه برای یک غایب چنــد بازیکن با کیفیت 
وجــود دارد کما اینکه در جام جهانی 2018 غیبت اشــکان 

دژاگه در ترکیب تیم ملی به چشم نیامد و این روزها کسی از 
نبودن سعید عزت الهی حرفی نمی زند به این خاطر که امید 
ابراهیمی به خوبی در نقش هافبک دفاعی بازی کرده است. 
همه این ها به خاطر این است که کارلوس کی روش در تیم 
ملی دو تیم خوب دارد. یک تیم که درون زمین بازی می کند 

و یک تیم که باالجبار روی نیمکت می نشیند.
احتمال غیبت مدافع مستحکم چین

در ســوی دیگر میدان هــم فنــگ ژیائوتینگ مدافع 
مستحکم تیم   ملی فوتبال چین به احتمال زیاد غایب خواهد 
بود. مدافع ۳۳ ساله تیم   ملی فوتبال چین در بازی های اخیر 
تیمش با مسکن، خودش را به شرایط این تیم رساند تا برای 
این تیم به میــدان برود.مصدومیت این بازیکن در تمرینات 
تشدید شده و خیلی بعید است که بتواند خودش را به بازی 

حساس با ایران برساند. این بازیکن ۳۳ ساله از با تجربه های 
تیم   ملی فوتبال چین محسوب می شود و غیبت او برابر تیم  

 ملی ایرا ن می تواند خبر بدی برای چینی ها باشد.
برای بازی امروز شاگردان کارلوس کی روش تمام تالش 
خود را خواهند کرد تا تیم ملی ایران را پس از 15ســال به 
نیمه نهایی جام ملت های آسیا برسانند. آن طرف شاگردان 
مارچلو لیپی نیز با انگیزه بسیار زیادی پای به میدان خواهند 

گذاشت و برای پیروزی از هیچ تالشی دریغ نخواهند کرد. 
درخواست کی روش از بازیکنان ایران

امــا پیش از بازی حســاس امروز، ســرمربی تیم ملی 
فوتبال ایران توصیه هایی به شــاگردانش برای پیروز شــدن 
داشته است. در همین خصوص روزنامه استاد الدوحه نوشت: 
کارلوس کی روش، سرمربی تیم   ملی فوتبال ایران قبل از این 
دیدار از شاگردانش خواسته هایی داشته است. این سرمربی 
پرتغالی از آنها خواست تا با تمرکز هر چه بیشتری در میدان 
بازی کنند و از موقعیت های که به دست می آورند به بهترین 

شکل ممکن استفاده کنند. 
این روزنامه قطری با تیتر »چالش بین برنامه کی روش 
و هوش لیپی« نوشت: »کی روش از بازیکنانش خواسته است 
که برای ماندن در جام ملت های آســیا با ســرعت بیشتری 
بازی کنند و تمرکز باالیی هم داشته باشند. ایران باید برابر 
تیمــی به میدان برود که مربی با هوشــی دارد و این مربی 

قهرمانی در جام جهانی را نیز در کارنامه دارد«.
برنامه دیدارهای یک چهارم نهایی
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مرحله یک چهارم نهایی جام ملت های آسیا

تالش برای عبور از دیوار چین
دل نوشته ای از شهید عباس حیدری حسنوندتیم ملی فوتبال پس از 15 سال به نیمه نهایی می رسد؟!

 بهشت جاودان
 به نــام خدایی که انســان را از خاک 
آفرید و آن را اشــرف مخلوقاتــش قرار داد 
و به او شــعور و فهــم داد و بــه بلندترین 
مقامات رسانید و بهترین تعالیم دنیوی را در 
اختیارش قرار داد و سرانجام او را باز به خاک 
برگردانیــد و دنیای غیــر از این دنیای فانی 
برای او در نظر گرفته اســت که به سزای هر 
عمل نیک و بد او پاداش قرار داده است و این 
انســان که خداوند او را نه به خاطر خودش 
بلکه به خاطر اینکه انســان را دوست دارد او 

را آزاد گذاشــته تا نیک و بد را از هم تشخیص داده و راه صحیح و درست که 
انبیاء و اولیا سفارش کرده در مصدر آن قرار گرفته است.

از صدر بوجود آمدن انسان تاکنون و حتی آینده را پیروی کنند تا بهشت 
جاودان نصیبشــان گردد و اما پیام من به ملت دلیر و شجاع و از جان گذشته 
ایران این اســت که این اوقات مهم و تاریخی را از دســت ندهند، و دوستدار 
من آن کســی اســت که بر مزارم دعا بخواند و طلب آمــرزش بخواهد و باز 
قبر مرا بســیار ساده بســازید و ای کاش اینجا می بودید و می دیدید ایثار و از 
جان گذشتگی لشکریان اسالم را. زنده باد امام خمینی پاینده باد اسالم و برقرار 

باد پرچم سبز و سفید و قرمز رنگ.

حدیث دشت عشق

صفحه ۹
پنج شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۷

۱۷ جمادی االول ۱۴۴۰ - شماره ۲۲۱۰۹

احساس پورعلی گنجی 
درباره لحظه ای که مادرش را به آغوش کشید

مدافع تیم ملی فوتبال ایران از احساســش در لحظه ای که به میان 
تماشاگران رفت و مادرش را در آغوش کشید می گوید.

بعد از پیــروزی ایران برابر عمان در یک چهارم نهایی جام ملت های 
آســیا، مرتضی پورعلی گنجی، مدافع ایران به میان تماشــاگران رفت تا 
مــادرش را از نزدیک ببیند و او را در آغــوش بگیرد. صحفه توئیتر جام 
ملت هــا به این صحنه واکنش نشــان داده و بــا پورعلی گنجی مصاحبه 
کوتاهی انجام داده اســت. پورعلی گنجی در این مصاحبه می گوید: بازی 
قبلی مادرم و خانواده ام از شهرم بابل به اینجا آمدند و مثل بقیه حمایت 
کردنــد. من بعد از بازی به داخل تماشــاگران رفتم و دســت مادرم را 
بوسیدم و او را در آغوش گرفتم و تشکر کردم. خیلی سختی ها کشیده ام 
و مشــکالت زیادی را پشت سر گذاشــته ام که خیلی از این ها با کمک 
مادرم، برادرم و خانواده ام بود که به اینجا رســیدم و خواستم با بوسیدن 
دست مادرم حسی که درونم بود را بیان کنم و بعد از آن همه سختی که 
بعد از فوت پدرم کشــید، او را خوشحال کنم و باعث شوم نسبت به من 

احساس غرور کند.
احتمال حضور جهانگیری و سلطانی فر در امارات

معاون اول رئیس جمهور گفت: برنامه ریزی کردم در صورت فینالیست 
شدن تیم ایران در جام ملت های آسیا، به همراه وزیر ورزش و جوانان در 

کنار ملی پوشان باشیم. 
اسحاق جهانگیری در حاشیه دومین مجمع ملی سازمان های مردم 
نهــاد جوانان کشــور در کرمان گفت: بازی های تیم ملــی فوتبال ایران 
را در جام ملت های آســیا دنبال و از زحمات همه آنها تشــکر می کنم. 
وی افزود: خوشــحالم که این جوانان با پیروزهای خود موجب مســرت 
و شــادکامی مردم و سربلندی کشور هســتند و همیشه مایه افتخارند. 
معــاون اول رئیس جمهور درباره حضور خود در کنار ملی پوشــان ایران، 
گفت: برنامه ریزی کردم در صورت فینالیســت شــدن تیم ایران در جام 
ملت های آسیا به همراه دکتر ســلطانی فر وزیر ورزش و جوانان در کنار 
ملی پوشان باشیم. جهانگیری در پایان گفت: ان شاءاهلل جام قهرمانی در 

دستان بازیکنان پرافتخار ایران قرار بگیرد.
قضاوت بازی های یک چهارم به فغانی نرسید

داور دو بــازی دیگــر مرحله یک چهارم نهایی جام ملت های آســیا 
مشخص شد اما نام علیرضا فغانی دیده نمی شود.

کنفدراسیون فوتبال آسیا تصمیم گرفت که وظیفه داوری دیدار قطر 
و کره جنوبی را به روشــن ایرماتوف ازبکســتانی بسپارد. این چهارمین 
قضــاوت ایرماتوف در جام ملت های آســیا خواهد بود. همچنین ریوجی 
ســاتو، داور ژاپنی نیز عهده دار قضاوت دیدار دو تیم اســترالیا و امارات 
خواهد بود. ساتو نیز ســه بار تاکنون در جام ملت ها قضاوت کرده و این 
دیدار، چهارمین قضاوت او در این رقابت هاست. با توجه به حضور احتمالی 
ایــران در مرحله نیمه نهایی، انتظار می رفت که علیرضا فغانی در مرحله 
یــک چهارم نهایی، آخرین قضاوت خــود را در این رقابت ها انجام دهد. 

فغانی تاکنون دو بار در جام ملت های 2019 قضاوت کرده است.
هدیه ۲۷ هزار دالری شیخ اماراتی به هواداران

رئیس شــرکت انرژی ملی ابوظبــی 100 هزار درهــم برای خرید 
بلیت های بازی امارات و استرالیا هزینه کرد و آن را بین هواداران اماراتی 
توزیــع کرد. تیم ملی امارات، روز جمعــه باید در یک چهارم نهایی جام 
ملت های آســیا برابر استرالیا به میدان برود. مسئوالن اماراتی که دوست 
ندارند ورزشگاه خالی از تماشاگر باشد دست به کار شدند و این بار سعید 
مبارک، رئیس شــرکت انرژی ملی ابوظبی 100 هزار درهم )کمی بیش 
از 2۷ هزار دالر( برای خرید بلیت های این دیدار هزینه کرد تا آن را بین 
عالقه مندان اماراتی توزیع کند. امارات در دوره قبلی جام ملت ها توانست 
به جمع چهار تیم پایانی رقابت ها راه یابد و این دوره کار آنها برای تکرار 
نتیجه دوره قبل سخت تر است چرا که باید برابر استرالیا قرار بگیرد. برنده 
دیدار اســترالیا و امارات در نیمه نهایی با برنده دیدار قطر و کره جنوبی 

دیدار می کند.
جام ملت های ۲۰۱۹، رکورددار گل 

از روی ضربه ایستگاهی
تاکنــون 10 گل در جــام ملت هــای آســیا 2019 از روی ضربات 
ایســتگاهی به دست آمده است که باالترین رکورد در تاریخ این رقابت ها 
اســت. چهره هشــت تیم پایانی مرحله یک چهارم نهایی جام ملت های 
آسیا مشخص شده است و از امروز )پنج شنبه( بازی های این مرحله آغاز 
می شود. تاکنون در جام ملت های آسیا 10 گل از روی ضربات ایستگاهی 
به ثمر رســیده اســت که آخرین آن را بســام راوی، مدافع قطری وارد 
دروازه عراق کرد. گل زنی از روی ضربات ایستگاهی در این دوره نسبت به 
دوره های اخیر رشد چشمگیری داشته تا جایی که در دوره قبلی تنها سه 
گل از روی ضربات ایستگاهی و در جام ملت های 2011 نیز شش گل از 
روی این ضربات وارد دروازه حریفان شده بود. برای تیم ملی ایران نیز در 
بازی برابر یمن اشکان دژاگه توانست از روی ضربه ایستگاهی گلزنی کند.

محرومان یک چهارم نهایی جام ملت ها
تیم ملی قطر در مرحله بعد جام ملت ها نمی تواند از دو بازیکن خوب 
خود بهره ببرد. تیم ملی فوتبال قطر توانست برد پرزحمتی برابر عراق در 
یک جدال نزدیک به دســت بیــاورد و راهی مرحله بعدی جام ملت های 
آســیا شــود. در این دیدار دو بازیکن تیم ملی قطر با دریافت کارت زرد، 
دو اخطاره شــدند و بازی بعدی تیمشان که برابر کره جنوبی است را از 
دســت دادند. عبدالکریم حسن، مرد سال فوتبال آسیا که در سمت چپ 
خط دفاع السد و قطر فعالیت می کند یکی از شاخص ترین بازیکنانی است 
که در مرحله یک چهارم نهایی جام ملت های آسیا غایب است. همچنین 
عاصم مادیبو دیگر بازیکن عنابی ها اســت که نمی تواند در این دیدار به 
همین دلیل بازی کند. فهرســت کامــل بازیکنان محروم در مرحله یک 
چهارم نهایی جام ملت های آسیا به این شرح است: وحید امیری)ایران(، 
عبدالکریم حســن و عاصم مادیبو)قطر(، خمیس اسماعیل)امارات(،تام 

راجیک)استرالیا(، یوشینوری موتو)ژاپن( و ژانگ لینپنگ )چین(.
کاروان عراق به بغداد برگشت

کاروان تیم ملی فوتبال عراق پس از شکســت مقابل قطر در مرحله 
یک هشتم نهایی جام ملت های آسیا 2019 و حذف شدن از این مسابقات 
عصر دیروز دبی را به مقصد بغداد ترک کرد. بشار رسن و همام طارق دو 
بازیکن ســرخابی ها نیز به همراه کاروان تیم ملی عراق عازم بغداد شدند. 
طارق در دیدار سه شنبه شب گذشته عراق با قطر مصدوم و نیمه نخست 
بازی تعویض شد. طبق بررسی های اولیه، طارق سه هفته دور از میادین 

است و به این ترتیب بازی اول استقالل برابر پیکان را از دست می دهد.

هفدهمین دوره جام ملت های فوتبال آسیا

جاللی نیامده قهر کرد؟!
سرمربی تازه معرفی شده نساجی مازندران هنوز کارش را رسما آغاز نکرده 
قهر کرده است! مجید جاللی که ابتدای هفته به عنوان سرمربی جدید نساجی 
کارش را شــروع کرده بود، پس از پنج جلســه حضور در تمرین نساجی دیروز 
حاضــر به کار با این تیم نشــد و محل تمرین این تیــم را ترک کرد. جاللی از 
بی تفاوتی مدیران نســاجی برای حل مشــکالت این تیم ناراحت شده است و 
به همین دلیل حاضر نشــد تا حل مشــکالت این تیم را تمرین دهد. یکی از 

اصلی ترین درخواست های جاللی بازگرداندن حامد لک به تیم نساجی است. 
مدیران نســاجی در تالش برای بازگرداندن او به تمرینات نساجی هستند. 
ظاهرا قرار بود قرارداد جاللی رســما امضا شــود امــا ایرادهایی که جاللی به 
بندهــای قرارداد گرفته بود باعث شــد تا امضای قــرارداد هم به تعویق بیفتد. 
درحالی که هفته گذشته استانداری مازندران در جلسه ای از مالکان این باشگاه 
خواست تا مشکالت تیم را مرتفع سازند اما به نظر می رسد هنوز در این باشگاه 
ناهماهنگی هایی وجود دارد و ســاز مالکان برای ترمیم شــرایط این تیم کوک 

نیست.
کناره گیری خریدار جدید و شروع دوباره مشكالت پدیده

خریــد بازیکنان جدید برای تیم فوتبال پدیده شــهرخودرو در هاله ای از 
ابهام قرار دارد. به دنبال تعلل شــرکت پدیده مــادر در امضای نهایی انتقال 
مالکیت این باشــگاه، خرید بازیکنان جدید برای این تیم در بن بســت قرار 

گرفته است.
 یحیی گل محمدی سرمربی تیم پدیده شهر خودرو چند روز قبل لیست 
بازیکنــان جدیدی را که قصد دارد به خدمت بگیرد به مدیران باشــگاه ارایه 
کرده اســت اما حاال به دلیل مشــکل مالکیتی این باشگاه و دور شدن فرهاد 
حمیداوی مدیرعامل شرکت شهر خودرو، خریدهای او احتماال انجام نخواهد 
شد. حمیداوی که در ابتدای حضورش در باشگاه پدیده با پرداخت بدهی سوبا 
و دور شدن خطر 6 امتیاز از این باشگاه و تدارک اردوی خارجی برای پدیده و 
بازگرداندن گل محمدی به تمرینات، ناجی این تیم لقب گرفته بود، گویا حاال 
چند روزی است که به دلیل تعلل مدیران شرکت پدیده مادر در امضای نهایی 
مالکیت باشــگاه خود را از دسترس کادر فنی باشگاه خارج کرده است. این در 
شرایطی است که حمیداوی طی 10 روز گذشته بدون در اختیار داشتن سند 
قطعی مالکیت باشــگاه بیش از ۳ میلیارد تومان نیز برای این باشــگاه هزینه 
کرده اســت اما حاال دیگر قصدی برای ادامــه پرداخت هزینه های این تیم تا 
زمان انتقال قطعی مالکیت ندارد.با این شرایط باید بگوییم نه تنها یحیی گل 
محمدی در راه خرید بازیکنان جدید تیمش به مشــکل خورده است بلکه از 
حاال به بعد بازهم باید منتظر شرایط بحرانی پدیده در دور برگشت لیگ برتر، 
همچون نیم فصل اول باشیم. شــرایط سختی که برای برون رفت از آن امام 
جمعه مشهد و استانداری خراسان رضوی هم تاکید کرده بودند و حتی ستاد 
تدبیــر مصوبه آن را هم امضا کرده بود ، اما حاال گویا مدیران شــرکت پدیده 
مادر حاضر نیستند تا با وجود آن مصوبات بازهم مالکیت تیمی را که مشکالت 

فراوانی دارد و حاال برایش ناجی پیدا شده است را انتقال دهند.
سپیدرود رشت دو بازیكن جدید جذب کرد

بازیکن نیم فصل اول گل ریحان البرز به جمع شاگردان علی کریمی اضافه 
شد.پس از پیام صادقیان، فرزاد حاتمی بازیکن پیشین استقالل و پرسپولیس 
که نیم فصل اول را در لیگ دسته یک و تیم گل ریحان البرز سپری کرده بود، 
با عقد قرار دادی به سپیدرود رشت پیوست. هم چنین حمیدرضا طاهرخانی، 
بازیکن پیشین تیم پرسپولیس و عضو تیم امید ایران با عقد قراردادی به جمع 

شاگردان علی کریمی ملحق شد.
درگذشت غریبانه یكی از اولین دروازه بانان تیم ملی 

دروازه بان نخستین تیم ملی رسمی فوتبال ایران درگذشت. امیر آقاحسینی، 
دروازه بان پیشــین تیم ملی که عضوی از نخستین تیم ملی رسمی ایران بود، 
جمعه هفته گذشــته دارفانی را وداع گفت. مراسم ختم این پیشکسوت فقید 
فوتبال ایران، روز سه شنبه در غیاب مدیران فدراسیون فوتبال، اهالی فوتبال و 
رسانه ها برگزار شده است. آقاحسینی در دوران فوتبالش در تیم شاهین توپ 
زده اســت. ناصر حجازی، یکی از بزرگ ترین دروازه بانان تاریخ فوتبال ایران از 
آقاحســینی به عنوان معلم خود و بهترین دروازه بان تاریخ ایران یاد کرده بود.
امیر آقاحسینی، قدیمی ترین دروازه بان فوتبال ایران بود. آقاحسینی را بهترین 
دروازه بان تاریخ فوتبال ایــران می دانند؛ حتی برتر از ناصر حجازی. قربانعلی 
تاری هم دروازه بان اولین تیم ملی رسمی ایران بود که در نخستین دیدارش در 
ترکیه به مصاف این تیم رفت. آن تیم ملی برای اولین بار از همه جای کشور 
بازیکــن انتخاب کرده بود. پیش از آن تیم تهران به عنوان تیم ملی چندین و 
چند بازی بین المللی انجام داده بود. امیر آقاحسینی، 12 سال دروازه بان تیم 
ملی بود و تاری چهار ســال پیراهن تیم ملی را به تن کرد. هر دو فوتبالشان 
را از باشــگاه شاهین شروع کردند ولی تاری بعد از چند سال به دارایی رفت و 
از آنجا هم راهی تاج )اســتقالل( شد. قربانعلی تاری هم مرداد ماه 9۷ دارفانی 

را وداع گفته بود.
سرویس ورزشی روزنامه کیهان، این ضایعه را به جامعه فوتبال و خانواده 

ایشان تسلیت می گوید.
با ۱۲ میلیارد دیگر نقش جهان تكمیل می شود

معاون اجــرای پروژه های شــرکت فوالدمبارکه از آغــاز عملیات نصب 
چادرهای ســقف ورزشــگاه نقش جهان از دیروز خبر داد. سعیدبخش معاون 
اجرای پروژه های شــرکت فوالدمبارکه ســپاهان گفت: خوشبختانه عملیات 
نصب چادرهای سقف ورزشگاه نقش جهان از امروز )دیروز( آغاز شد، اما نصب 
چادرها که در مجموع 120 قطعه اســت فرآیندی زمان بر اســت و پیمانکار 
قول داده که این کار تا پایان خردادماه سال 98 به پایان برسد. معاون اجرای 
پروژه های شرکت فوالدمبارکه درباره برآورد هزینه تکمیل ورزشگاه نقش جهان 
خاطرنشان کرد: تا کنون 40 میلیارد تومان در ورزشگاه هزینه کرده ایم و حدود 
12 میلیارد تومان برای تکمیل کارهای باقیمانده از جمله سیستم های صوتی و 
تصویری، نصب ژنراتور، آسفالت جاده ها و پارکینگ ها و... نیاز است که بخشی 
در تعهد شــرکت توســعه و نگهداری اماکن ورزشی است، اما اگر این شرکت 
نتواند این مبلغ را تأمین کند و به این دلیل که می خواهیم ورزشــگاهی ایمن 
و اســتاندارد داشته باشیم، شرکت فوالدمبارکه این هزینه را تقبل می کند، به 
شرطی که متناسب با این هزینه بر تعداد سال های بهره برداری فوالدمبارکه از 
ورزشگاه نقش جهان افزوده شود.ما امیدواریم ورزشگاه نقش جهان برای فصل 

آینده لیگ برتر تکمیل  شود.

سرپرست فدراسیون کشتی گفت: کشتی پهلوانی همچنان زیر نظر فدراسیون کشتی فعالیت می کند.
حمیــد بنی تمیم در واکنش به صحبت های محمدرضا داورزنی، معاون توســعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت 
ورزش و جوانان درباره واگذاری رشــته کشتی پهلوانی به فدراسیون ورزش پهلوانی و زورخانه ای گفت: کشتی پهلوانی 
از چند ســال گذشته طبق یک تفاهم نامه زیر نظر فدراسیون کشتی قرار گرفت و ما در سال های اخیر فعالیت زیادی 

برای احیای این رشته انجام داده ایم.
وی ادامه داد: چند هفته قبل رقابت های بزرگساالن پهلوانی را در کرج برگزار کردیم و از امروز هم مسابقات نوجوانان 

و جوانان پهلوانی قهرمانی کشور در مراغه آغاز شده است که این موضوع تایید کننده این مسئله است.
بنی تمیم خاطرنشــان کرد: در جلســه ای که با حضور احمدی، معاون وزیر ورزش، اســبقیان، مدیرکل دفتر امور 
مشترک فدراسیون ها و جوهری، رئیس فدراســیون ورزش های زورخانه ای برگزار شد، اعالم کردم که موضوع واگذاری 
کشتی پهلوانی بحث کالنی است که سرپرست نمی تواند در این مورد تصمیم گیری کند و طبق صورت جلسه مقرر شد 
بحث واگذاری کشتی پهلوانی به فدراسیون ورزش های زورخانه ای به بعد از مجمع انتخاباتی فدراسیون کشتی موکول 

شود.
محمدرضا داورزنی، معاون توســعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان در گردهمایی پیشکســوتان 
ورزش زورخانه ای در مشهد اعالم کرده بود؛ در نشستی که اخیرا با فدراسیون های کشتی و ورزش زورخانه ای داشتیم 

تصویب شد که کشتی پهلوانی زیر نظر فدراسیون ورزش پهلوانی و زورخانه ای قرار گیرد.

بنی تمیم: کشتی پهلوانی همچنان زیر نظر فدراسیون کشتی فعالیت می کند
برنامه برگزاری رقابت های بین المللی کشــتی 

فرنگی جام تختی در اندیمشک اعالم شد.
سی ونهمین دوره رقابت های بین المللی کشتی فرنگی 
جام تختی با حضور نفرات مطرح داخلی و کشتی گیرانی از 
کشورهای صربستان، کرواسی، چین، فلسطین، ارمنستان، 
آذربایجان، گرجســتان و کوبا روزهای 4 و 5 بهمن ماه در 
سالن شهید سروندی شهر اندیمشــک استان خوزستان 

برگزار می شود و برنامه این مسابقات به شرح زیر است:
چهارشنبه 3 بهمن ماه:

ساعت 1۷ تا 18: کلینیک داوری
ساعت 18 تا 19: قرعه کشی و کنفرانس فنی تمامی تیم ها

پنجشنبه 4 بهمن ماه:
ساعت ۷:۳0 تا 8: وزن کشــی روز اول – تمامی اوزان )2 

کیلوگرم ارفاق وزن(
ساعت 9:۳0 تا 12:۳0: رقابت های مقدماتی

ساعت 14تا 16: رقابت های مقدماتی
ساعت 16تا 16:۳0: مراسم افتتاحیه

ساعت 16:۳0 تا 21: مرحله مقدماتی
جمعه 5 بهمن ماه:

ساعت ۷:۳0 تا 8: وزن کشی تمامی اوزان )2 کیلوگرم 
ارفاق وزن(

ساعت 10: مرحله شانس مجدد
ساعت 14: مسابقات رده بندی و فینال

آغاز سی ونهمین دوره رقابت های بین المللی کشتی فرنگی جام تختی 

علیرضا بیرانوند دروازه بان تیــم ملی فوتبال ایران 
به انتخاب ســایت »فاکس اسپورت« در جمع 1۰ نفر برتر 

مرحله یک هشتم نهایی جام ملت های آسیا قرار گرفت.
مرحله یک هشتم نهایی جام ملت های آسیا چهارشنبه شب 
به اتمام رسید و چهره هشت تیم راه یافته به مرحله یک چهارم 
مشخص شد. ســایت »فاکس اسپورت« همانند مرحله گروهی، 
10 بازیکن و نفرات برتر مرحله یک هشــتم را انتخاب و معرفی 

کرده است که نام علیرضا بیرانوند دروازه بان تیم ملی ایران هم در میان 10 بازیکن برتر دیده می شود. بیرانوند در دیدار 
مقابل عمان عملکرد درخشانی داشت و در دقایق ابتدایی پنالتی تیم حریف را مهار کرد.

همچنین نام مارچلو لیپی سرمربی چین هم در میان برترین های این مرحله قرار دارد.

حضور بیرانوند در جمع بهترین های مرحله یک هشتم نهایی جام ملت های آسیا
دوازدهمین هفته از لیگ برتر بسکتبال امروز برگزار و مدعیان قهرمانی میهمان خواهند بود.

هفته دوازدهم از دور برگشــت لیگ برتر بســکتبال امروز برگزار می  شود و تهران باز هم میزبان دو بازی خواهد بود.
پتروشــیمی که در صدرجدول یکه تازی می کند، به مصاف پگاه خواهد رفت. پگاهی ها هفته یازدهم بازی بسیار نزدیکی 
 را مقابل شــیمیدر مدعی به نمایش گذاشــتند و باید دیــد این هفته مقابل مدعی اصلی لیگ چــه عملکردی خواهند 

داشت.
نفت آبادان دیگر مدعی لیگ این هفته خارج از خانه بازی خواهد کرد. نفتی ها باید در مشهد به مصاف آویژه صنعت 
این شــهر بروند.اما شیمیدر و رعد پدافند هم طبق توافقی که با هم کرده اند در تهران به مصاف هم می روند. طبق برنامه 
دیدار دو تیم باید در دزفول برگزار می شد، اما براساس این توافق رعدی ها به تهران می آیند. بدین ترتیب شیمیدری ها با 

خرید میزبانی رعد پدافند در بازی برگشت نیز از دزفولی ها پذیرایی می کند.
در دیگر بازی این هفته پایتخت نیروی زمینی میزبان شهرداری گرگان خواهد بود.

مهمان بودن مدعیان قهرمانی در هفته دوازدهم لیگ برتر بسکتبال

پروانه مطب به شــماره 5458-148661-238 به تاریخ 
1393/11/29 بــه نام خانم دکتر مریم کیخائی دهدزی با 
شماره نظام پزشکی 148661 و کد ملی 007-775335-6 
صادره از شورای هماهنگی نظام پزشکی استان خوزستان 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی تغییرات شرکت نوید جوجه گیالن 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۴۹ 

و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۷۷8۴۷
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مــورخ 1397/10/18 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- سرمایه شرکت از مبلغ 50/000/000/000 
ریــال منقســم بــه 1000 ســهم 50/000/000 ریالی با نــام به مبلغ 
55/000/000/000 ریال منقســم به 1000 سهم 55/000/000 ریالی با 
نام افزایش یافته و افزایش حاصله از محل پرداخت نقدی باســتناد گواهی 
بانکی به شماره 72/4445/685 مورخ 97/10/17 مبلغ 5/000/000/000 
ریال نزد بانک کشــاورزی شعبه سنگر پرداخت شده که در نتیجه ماده 5 

اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت
شناسه آگهی: 355745                         شناسه نوبت چاپ: 384419

آگهی مزایده عمومی فروش ملک
صندوق تعاون و سرمایه گذاری مسکن در نظر دارد ملک خود را در شهرستان مشهد از طریق مزایده عمومی بفروش برساند. متقاضیان می توانند جهت 
کسب اطالع بیشتر و دریافت اسناد مزایده در تهران به آدرس: میدان نوبنیاد- خیابان شهید لنگری- سایت شرقی شهرک شهید چمران- ساختمان امام حسن 

مجتبی مراجعه و یا با شماره تلفن 42137226-021 تماس حاصل نمایند.
نکته مهم: ثمن معامله می بایست 35٪ نقدا و مابقی تا پایان سال جاری تسویه گردد.

متقاضیان خرید ضرورت دارد قیمت پیشنهادی خود را در پاکت دربسته به آدرس فوق تا پایان روز سه شنبه مورخ 97/11/9 تحویل و رسید دریافت نمایند.
بازگشایی پاکات روز چهارشنبه مورخ 97/11/10 راس ساعت 10 صبح در محل تحویل اسناد انجام می گردد.

آدرسقیمت پایه)ریال(مشخصات ملک محل وقوع ملک

زمینی به مساحت مجموع 1212/8 مترمربع دارای جواز 10 طبقه مشهد
آدرس زمین: مشهد- خیابان شهید 260/000/000/000اقامتی به همراه 3 طبقه زیرزمین با زیربنای کل 9/888/2 مترمربع

اندرزگو17- کوچه شوکت الدوله- میرعلمخان

توضیحات:
1- ســپرده شــرکت در مزایده معادل 5 درصد قیمت پایه فروش ملک مندرج در آگهی می باشد که می بایست بصورت ضمانت نامه بانکی معتبر و بنام صندوق 

تعاون و سرمایه گذاری مسکن ودجا صادر گردد. 2- صندوق در قبول یا رد کلیه پیشنهادات واصله مختار است.

آگهی حصر وراثت
آقای مســعود شــهرت مانده زاده نام پدر عبداالمیر به شناســنامه 367 صادره از اهواز 
درخواســتی به خواســته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیــح داده که مادرش 
مرحومــه طوبی شــهرت صدرنفیســی به شناســنامه 30808 صادره اهــواز در تاریخ 
1397/7/5 در اهواز اقامتگاه دائمی خویش فوت ورثه اش عبارتند از: 1- متقاضی مسعود 
مانده زاده فرزند عبداالمیر به شناسنامه شماره 367 صادره از اهواز 2- محمود مانده زاده 
فرزند عبداالمیر بشناســنامه شــماره 42 صادره از اهواز )پســران متوفی( 3- مهوش 
مانده زاده فرزند عبداالمیر بشناســنامه شــماره 381 صادره از اهواز 4- مهناز مانده زاده 
فرزند عبداالمیر بشناسنامه شماره 354 صادره از اهواز )دختران متوفی( والغیر ورثه ای 

دیگر ندارد.
اینک با انجام تشــریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکس 
اعتراض دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به 
دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز سری و رسمی که بعد از این 

تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.

قاضی شعبه ۱5 مجتمع شماره ۳ 
شوراهای حل اختالف اهواز

آگهی مفقودی
سند کمپانی)فاکتور فروش( خودرو NewMVMX33MT مدل 1395 به رنگ 

مشکی متالیک به شماره موتور MVM484FAFF035832 و شماره شاسی 

NATGBAXK2F1036742 و شماره پالک ایران93- 162ص 11 به نام 

احسان هاشمی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی تغییرات شرکت ایران پرسیت شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 8۷ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۰۱۷5۳۷ 

به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1397/3/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- آقای 
محبعلی حسنی برسری با کد ملی 5949862929 )خارج از سهامداران( به سمت مدیرعامل 
به جانشینی آقای مجید صیامی نمینی برای بقیه باقیمانده مدت قانونی اعضای هیئت مدیره 

انتخاب گردیدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن مرجع ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری رودبار
شناسه آگهی: ۳48۳41                                     شناسه نوبت چاپ: ۳۷65۷2

خواهان: آقای رحیم عنافچه ای فرزند لطفه با وکالت آقایان یوســف محمد حسینی حاجیور و 
امیرمحمد حســینی دادخواستی به طرفیت خوانده: نعیمه بروایه فرزند علیوی به خواسته صدور 
گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اهواز نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه 8 دادگاه خانواده شهرستان اهواز )10 سابق( واقع در اهواز- امانیه- 
دادگستری کل استان خوزستان ارجاع و به کالسه 9709986111300494 ثبت گردیده است. 
به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شــود تا خوانده پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل و دقیق خود در وقت 
مقرر 7 روز بعد از نشر این آگهی جهت رویت نظریه کارشناسی و اعالم هر نظری نفیا یا اثباتا 

در شعبه هشتم دادگاه خانواده اهواز )10 سابق( حاضر گردد.
)همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت الزامی است.(

منشی شعبه 8 دادگاه خانواده شهرستان اهواز 
فاطمه سواری

اهواز- امانیه- دادگستری کل استان خوزستان

شماره ابالغنامه: 9710106111308522
شماره پرونده: 9709986111300494
شماره بایگانی شعبه: 970519

ابالغ نظریه کارشناسی

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران می گوید تیمش برای صعود به مرحله بعدی جام ملت های آسیا آماده است.
کارلوس کی روش در نشست خبری پیش از دیدار تیمش برابر تیم ملی فوتبال چین گفت: مهم ترین مسئله این است 
که آماده بازی با چین باشــیم. در این لحظه، بازی با چین مهم ترین بازی زندگی ما است. دلیل آن هم خیلی واضح است؛ 
صعود به مرحله بعد و انجام بازی دیگر. همیشه بازی پیش روی برای مربیان مهم است.سرمربی تیم ملی فوتبال ایران اضافه 
کرد: چین تیم خیلی خوب و مستحکمی است. آنها تیمی هستند که مربی بزرگی چون لیپی آن را هدایت می کند و از نظم 
و سازماندهی خوبی برخوردار هستند. کار سختی برابر تیم ملی چین خواهیم داشت و از اینکه برابر چین بازی داریم هیجان 
داریم. از اعتماد به نفس باالیی برخورداریم و معتقدیم از شــانس باالیی برخورداریم. ما تیمی جاه طلب هستیم و آرزوهای 
خودمان را داریم و تالش می کنیم از فرصت های مان در هر مسابقه بهره ببریم. او درباره صحبت های لیپی که ایران را تیمی 
قدرتمند خطاب کرده بود هم گفت: شنیدن این صحبت ها از یک مربی بسیار بزرگ مثل لیپی باعث افتخار است. من افتخار 
این را دارم که سالیان بسیار زیاد شاگرد این مربی بزرگ بوده ام. در این گونه بازی های حذفی هیچ تاریخچه و گذشته ای به 
شما کمک نمی کند. رنکینگ، آمار و اعداد کمکی نخواهد کرد. مسئله ای که مهم هست، شخصیت، کاراکتر و نظم و انضباط 
بازیکنان درون زمین است و اینکه در آن روز بازیکنان چقدر بتوانند احساسات شان را کنترل کنند. کی روش ادامه داد: چین 
تیمی بســیار محکم دارد. تیمی که از لحاظ روحی و روانی بســیار محکم نشان داده اند. دو بار با وجود اینکه در بازی عقب 
افتادند توانســتند به بازی برگردند و این نشان دهنده آمادگی و قدرت روحی و روانی چین است. برای من بهترین بازیکن 
چین، همبستگی تیمی آن هاست. نمی توانیم از این همبستگی چشم پوشی کنیم. فلسفه من همیشه این بوده است که به 
همه حریفان احترام بگذارم اما واقعیت این است که تیم من برایم آن قدر مهم است که زیاد به تیم حریف اهمیت نمی دهم. 
او در مورد اینکه ایران در جام جهانی تیمی مدعی نبوده اســت اما در آســیا به ایران به عنوان یک مدعی نگاه می شود هم 
بیان کرد: به هیچ عنوان ما عالقه نداریم کت یک تیم مدعی را بر تن کنیم و برعکس همیشه تالش  بکنیم لباس تیمی را 
بر تن کنیم که به همه حریفان احترام می گذارد و نگاه ما به همه حریفان یکسان است. به بازیکنانم گفته ام این بازی دیگر 

وقت تکرار نمی شود. فرصتی هست که یک بار در زندگی شان تکرار می شود و باید با آزادی عمل از آن لذت ببرند. هیچ 

سرمربی تیم ملی فوتبال چین می گوید تیمش آماده مصاف با ایران است.
مارچلو لیپی سرمربی تیم ملی فوتبال چین در نشست خبری پیش از دیدار تیمش مقابل تیم ملی فوتبال ایران گفت: 
بعد از بازی برابر تایلند توانستیم ریکاوری خوبی داشته باشیم و برای مسابقه آماده شدیم. او افزود: همه ما برای بازی برابر 
ایران آماده هستیم. البته ایران تیم بسیار خوب و منظمی است که ساختار و سازماندهی حساب شده ای دارد. آنها همین 
تابستان در جام جهانی بازی کردند. از نظر فیزیکی ایران تیم بسیار قدرتمند و با سازماندهی خوب است. می دانیم که بازی 
دشــواری برابر این تیم خواهیم داشــت. با این حال در فوتبال شما چیزی را از پیش نمی دانید. ما هم توانمندی خودمان 
را داریم و برای کســب نتیجه و خلق چیزی مهم برای چین تمام تالش مــان را خوهیم کرد. وی ادامه داد: ما برابر ایران 
باید تالش کنیم که اشتباهی نداشته باشیم. اشتباه برابر ایران به منزله جریمه ای سنگین خواهد بود. من در تمرینات اخیر 
تیمم تاکید زیادی روی کارهای دفاعی داشتم. بعضی وقت ها اشتباهات دفاعی داشتیم. نباید اجازه دهیم چنین اشتباهاتی 
برابر ایران تکرار شود. ایران بازیکنان خوب و فرصت طلبی دارد و باید کامال مراقب آنها باشیم. لیپی افزود: از نظر شخصی 
کسب نتیجه با تیم ملی چین برای من بسیار رضایت بخش خواهد بود. البته نباید فقط نتیجه را مدنظر قرار داد. پیشرفت 
ممکن اســت در سبک بازی هم خودش را نشان دهد، مثل نسل جدیدی که وارد فوتبال می شوند. اگر بتوانم با تیم ملی 
 )VAR(چین نتیجه ای خوب کسب کنم افتخار بزرگی برای من خواهد بود. لیپی در خصوص سیستم کمک داور ویدئویی
هم اظهار کرد: من کامال به استفاده از این فناوری در فوتبال موافق هستم. به نظرم در تمام مسابقات باید از این فناوری 
اســتفاده کرد. این فناوری باعث می شود اشتباهات بزرگ در مسابقات خیلی کم شود و نتیجه بازی خیلی شفاف تر باشد. 
به همین خاطر کامال موافق هستم و معتقدم که برای همه مفید است.او درباره تقابلش با کارلوس کی روش هم گفت: ما 
همه می دانیم که ایران تیم خیلی خوبی در آسیا است و اگر رنکینگ فیفا را مالک قرار دهید، گفته من را تایید می کنید. 
ایران در بین تیم های آسیایی در صدر رنکینگ است و چین در رده ششم. برای اینکه با چنین تیمی مقابله کنیم باید از 
نظر تاکتیکی در سطح باالیی باشیم و بازی بدون اشتباهی داشته باشیم و کامال تمرکزمان معطوف به بازی باشد. همانطور 
که گفتم در فوتبال هر چیزی امکان  پذیر است. به همین خاطر برای ما هم در بازی برابر ایران هرچیزی امکان پذیر است.

افتخار می کنم که شاگرد لیپی بوده ام
کی روش: دوست ندارم ُکت یک تیم مدعی را به تن کنیم 

توانایی های ما کمتر از حریف است
لیپی: بازیكنان ایران فرصت طلب هستند 

پنجشنبه 4 بهمن 1397
*فجر سپاسی...........................................................................................خونه به خونه
*مس کرمان.........................................................................................آلومینیوم اراک
*بادران تهران......................................................................................گل ریحان البرز
*شهرداری تبریز.................................................................شاهین شهرداری بوشهر
*سرخپوشان پاکدشت.........................................................................قشقایی شیراز
*گل گهرسیرجان.........................................................................................نود ارومیه
*ملوان بندر انزلی.................................................................................مس رفسنجان

- تمام دیدارهای فوق ساعت 14 برگزار می شود.

* محاسبه امتیازات تیم ملوان با احتساب 6 امتیاز منفی صورت گرفته است.

برنامه هفته بیستم لیگ دسته اول فوتبال

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

117106134161836. گل گهرسیرجان

21796233141933. سرخپوشان پاکدشت

3178542214829. مس کرمان

4177642113827. شاهین شهرداری بوشهر

5177641717027. آلومینیوم اراک

6177551612426. گل ریحان البرز

7176742318525. بادران تهران

322-8176471619. قشقایی شیراز

518-9164661520. شهرداری تبریز

1618-10174671127. نود ارومیه

417-11174582327. مس رفسنجان

417-1217386711. فجر سپاسی

1015-13173681121. شهرداری ماهشهر

* 14174851615114. ملوان انزلی

914-15163581019. خونه به خونه

1214-16173591123. کارون اروند خرمشهر


