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سرویس ورزشی-
خطر بزرگی ورزش حرفــه ای را تهدید می کند، 
لــزوم آن می رود کــه وزارت ورزش به موضوع ورود 
کند و راه حلی را برای مشکالت مالی پیدا کند. امروز 
نبود اعتبارات الزم برای فدراسیون هایی چون کشتی، 
فوتبال، تکواندو و کاراته مشــکل ساز شده و احتماال 

فردا نوبت به فدراسیون های دیگر می رسد.
مشــکالت مالی فدراسیون های ورزشی شــرایط ورزش 
حرفه ای را دچار مشــکل کرده تا جایی کــه هر روز خبری 
در خصــوص لغو اعزام یکــی از تیم های ورزشــی به گوش 
می رسد. در جدیدترین مورد از فدراسیون کاراته خبر رسیده 
که فدراســیون نتوانست تیم ملی را به رقابت های کاراته وان 
 آلمان بفرســتد و ورزشکاران با هزینه شخصی راهی این سفر 

شدند.
ششمین مرحله از مسابقات لیگ جهانی کاراته وان از 23 
شهریور ماه به میزبانی کشور آلمان برگزار می شود و تعدادی 
از کاراته کاهای کشــورمان سه شــنبه شب با هزینه شخصی 
راهی آلمان شــدند. بهمن عسگری، ســجادگنج زاده، مهدی 
خدابخشی، ذبیح اهلل پورشیب، امیر مهدی زاده، سعید احمدی، 
هامون درفشــی پور و مجید حسنی نیا از جمله کاراته کا هایی 
هستند که برای حضور در این رویداد ها با هزینه شخصی راهی 

آلمان شده اند. 
حمیده عباســعلی و طراوت خاکسار نیز در بخش بانوان 
کاراته کاهایی هستند که عازم آلمان شدند. سید شهرام هروی، 
ســرمربی تیم ملی نیز کاراته کاها را در این پیکارها همراهی 

می کند.
اهمیت حضور در ششــمین مرحله رقابت های کاراته وان 
آلمان از آن جهت بود که این مسابقات جزو رقابت های کسب 
ســهمیه المپیک 2020 توکیو به شمار می رود و کاراته کاها 
برای جمع کردن امتیــازات بابت حضور در المپیک چاره ای 

جز شرکت در این رقابت ها را نداشتند.

مشکالت مالی به فدراسیون تکواندو رسید
مشکالتی از جنس مشــکالت کاراته حاال در تکواندو هم 
دیده می شــود. روز گذشته روابط عمومی فدراسیون تکواندو 
اعالم کرد دومین دوره مسابقات گرنداِسلم انفرادی در 4 وزن 
المپیکی، 18 تا 25 آذرماه در ووشــی چین برگزار می شــود 
برهمین اساس مرحله دوم مسابقات کسب سهمیه حضور در 
ایــن رقابت ها از 4 آبان ماه آغاز و به مدت 3 روز ادامه خواهد 
داشت. همچنین دومین دوره مسابقات جام ریاست فدراسیون 
جهانــی تکواندو اواخر آبان ماه بــه میزبانی چین تایپه برگزار 

می گردد.
با اعالم آرش فرهادیان رییس ســازمان تیم های ملی، در 
این دوره از رقابت ها تیم ملی تکواندو کشورمان به دو رویداد 
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اعزام نمی شــود و تکواندوکارانی کــه متقاضی حضور در این 
رویدادها هســتند می توانند به صورت شــخصی تا 7 مهرماه 
درخواســت خود را به این ســازمان اعالم نمایند تا بررسی  و 

اقدامات الزم به منظور اعزام صورت پذیرد.
هزینه اعزام ها کمرشکن شده است

بعد از کاراته و تکواندو، از فدراســیون کشــتی هم خبر 
می رســد که حضور کشــتی گیران در تمــام تورنمنت ها به 
غیر از رقابت های جهانی لغو شــده اســت. رضــا الیق دبیر 
فدراسیون کشتی در این باره گفت: فدراسیون کشتی تصمیم 
گرفته به دلیل اوضاع بد اقتصادی که کشــور درگیر آن شده 
و همچنین ناتوانی در پرداخــت هزینه های اعزام که چندین 
برابر شــده، تمامی اعزام های کشــتی گیران به تورنمنت ها و 
رویدادهــای خارجی را با تصمیم شــورای برون مرزی وزارت 

ورزش لغو کردیم. البته برای حضور در برخی از رویدادها مانند 
جام مدوید در بالروس مجوز داشــتیم اما هزینه های اعزام در 
مدت اخیر چندین برابر شده و توان پرداخت آن را با توجه به 

محدودیت های منابع مالی، نداریم.
دبیر فدراسیون کشتی افزود: با وجود همه مشکالت مالی 
قطعا کشــتی گیران رده های سنی نوجوانان، جوانان، امیدها و 
بزرگســاالن به رقابت های قهرمانی جهان اعزام می شوند چرا 
که اهمیت حضور در این رقابت ها بســیار باالست و از سویی 
اگر به رقابت های قهرمانی جهان نرویم قطعا از سوی اتحادیه 
جهانی کشــتی با جریمه سنگین روبه رو خواهیم شد. البته با 
توجه به مشــکالت موجود تعداد نفرات اعزامی به رقابت های 
جهانی نســبت به دوره های قبل کاهش داشته و فقط نفراتی 
اعزام می شوند که حضورشان ضروری باشد. بعضا ممکن است 
پزشــک اعزام نکنیم و یا مدیریت تیم ملی و سرپرســتی را 
به یک نفر محول کنیم. هزینه ها به قدری ســنگین است که 
مثال برای اعزام تیم های ملی کشــتی آزاد و فرنگی جوانان به 
رقابت های جهانی اســلواکی که روز شنبه انجام می شود برای 
اعزام حــدود 30 تا 35 نفر در دو تیم بیــش از یک میلیارد 
تومان باید هزینه کنیم و واقعا هزینه های اعزام ها کمرشــکن 

شده است.
وزارت ورزش ورود کند

خطر بزرگــی ورزش حرفه ای را تهدیــد می کند، لزوم 
آن می رود کــه وزارت ورزش به موضوع ورود کند و راه حلی 
را برای مشــکالت مالی پیدا کند. امروز نبــود اعتبارات الزم 
برای فدراسیون هایی چون کشــتی، فوتبال، تکواندو و کاراته 
 مشکل ساز شده و احتماال فردا نوبت به فدراسیون های دیگر 

می رسد.
اگر همیــن امروز راهکاری برای اولویــت بندی اعزام ها، 
چگونگی ســفر تیم ها به خارج از کشــور، کاهش هزینه های 
جــاری فدراســیون و ... صورت نگیــرد، چه بســا برخی از 
فدراسیون ها مجبور شوند به فعالیت حرفه ای خود پایان دهند.

حدیث دشت عشق

به یاد شهید ولی مزارعی
ما هر چه داریم باید در راه اسالم 

و انقالب فدا کنیم
شــهید ولی مزارعی در خرداد ماه 1337 
در یک خانواده متدین در روستای گلستان در 
سه کیلومتری جنوب شهرستان کازرون متولد 

گردید. 
شهید درس آزادگی و فداکاری را از سرور 
آزادگان جهان امام حســین)ع( فرا گرفته بود، 
که چگونه باید زندگی کرد و چگونه باید از دنیا 
رفت. خصوصیات اخالقی و طرز زندگی شهید 

ولی مزارعی برای همه نمونه و الگو بود. اگر بابت کار طلبی از کسی داشت و این 
طلب حتی چند ماه و یا چند ســال هم طول می کشید هیچ وقت طلب خواهی 
نمی کرد. شهید ولی مزارعی پس از این که مأموریتش در جبهه تمام می شد و به 
روســتا برمی گشت، همیشه روح و فکرش در جبهه بود و هیچ گاه از جبهه غافل 
نبــود. هر هفته با همکاری برادران پایگاه مقاومــت و مردم کمک های نقدی و 

جنسی اهالی روستا را جمع آوری و به جبهه می فرستاد.
شــهید در عملیات کربالی 4 شــرکت می کند. در ســحرگاه پنجشــنبه 
1365/10/4 پس از حماســه آفرینی ها و رشــادت ها در شلمچه به فیض عظیم 
شهادت نائل می آید و به سوی معبود خویش شتافته، به آرزوی خویش که همانا 

شهادت بود می رسد.
بخشی از وصیت نامه شهید: همیشه تقوا پیشه کنید و برای خدا قدم بردارید. 
به جبهه آمده و نگذارید امام تنها بماند. از برادران ســتاد مقاومت می خواهم که 
جلســه های پایگاه را ادامه دهند و در مسجد حضور داشته باشند؛ نماز خوانده و 

همیشه به یاد خدا باشند.
ما هر چه داریم باید در راه اسالم و انقالب فدا کنیم، همچنان که امام حسین 
فدا کرد و همیشــه بــرای رضای خدا کار کنید. به امید پیــروزی هرچه زودتر 
رزمندگان اســالم و به امید روزی که پرچم اســالم در سراسر جهان برافراشته 

گردد.

مسابقات انتخابی جام جهانی ۲۰۱۹ - چین

دیدار با فیلیپین شروعی دوباره برای بسکتبال ایران
انتخابی جام جهانی ۲۰۱۹ چین برای  مســابقات 
بسکتبال ایران از امروز و با انجام دیدار برابر فیلیپین 

وارد پنجره چهارم می شود. 
پرونده بازی های آسیایی برای تیم ملی بسکتبال ایران با 
ســه برد و یک باخت و تکراِر عنوان نایب قهرمانی بسته شد. 
بنابرایــن از این پس جام جهانــی 201۹ چین و رقابت های 
انتخابی برای کســب مجوز این مســابقات مهمترین رویداد 

بسکتبال ایران خواهد بود. 
رقابت تیم ها برای کســب ورودیه جام جهانی از ســال 
گذشــته آغاز شد و از امروز)پنجشنبه( هم پنجره چهارم این 
رقابت ها برای بسکتبال ایران باز می شود. تیم ملی بسکتبال 
ایران که دیگر مراحل انتخابی جام جهانی را با مجموع 5 برد 
و تنهــا یک باخت و در نهایت صدرنشــینی گروه D و صعود 
مقتدرانه آغاز کرد، در این مرحله برگزار کننده دو دیدار برابر 

فیلیپین و ژاپن است. 
دیدار اول تیم ملی بســکتبال در پنجره چهارم انتخابی 
جام جهانی امروز در تاالر بســکتبال مجموعه ورزشی آزادی 
و مقابل تیم ملی فیلیپین برگزار می شــود. دو ساعت بعد از 
این دیدار، ملی پوشان کشورمان به فرودگاه امام خمینی)ره(
می روند تا بــرای برگزاری دیدار برابر ژاپن عازم این کشــور 
شوند. دیدار تیم های ملی بسکتبال ایران و ژاپن دوشنبه هفته 

آینده برگزار می شود.
امــا دیدار امروز تیم ملی بســکتبال برابــر فیلیپین در 
شرایطی برگزار می شــود که فیلیپینی ها از مجموع 6 دیدار 

گذشــته خود در رقابت های انتخابــی جام جهانی صاحب 4 
برد شــدند. فیلیپین در بازی های آسیایی توسط کره جنوبی 
خیلی زود حذف شــد و حاال با تغییراتی کــه در کادر فنی 
و ترکیــب خود ایجاد کرده، به دنبــال نتیجه گیری بهتر در 

جهانی است.  انتخابی جام 
این تیــم اما امروز بایــد در تاالری به میــدان برود که 
مدت هاست شکست تیم ملی بسکتبال ایران را به خود ندیده 
اســت و قطعا در حضور تماشاگرانی که به سالن می آیند کار 

سختی برای شکستن این طلسم دارد. 
ترکیب تیم ملی بســکتبال ایران برای دیدار امروز برابر 
فیلیپین هنوز به صورت رســمی مشــخص نشده اما حضور 
صمد نیکخــواه بهرامی در این دیدار قطعی اســت. به گفته 
رئیس فدراسیون بســکتبال، حامد حدادی و ارسالن کاظمی 
هم با وجود مصدومیت و ابهاماتی که برای در اختیار داشتن 

آنها وجود داشت، در این دیدار حضور خواهند داشت. 
تیم ملی بسکتبال در شرایطی مقابل فیلیپین به میدان 
می رود که در حال حاضر رده 25 رنکینگ جهانی را در اختیار 

دارد اما فیلیپینی ها در جایگاه 30 قرار دارند.
این در حالی است که سایت مسابقات انتخابی جام جهانی 
بســکتبال در گزارشــی به جدال ایران و فیلیپین پرداخته و 
نوشته است: آیا تیم ملی ایران مقابل تیم جدید فیلیپین پیروز 

خواهد شد؟
ایران به دنبال رکورد شکســت ناپذیری در خانه است و 
فیلیپینی ها هم خودشان را برای این بازی آماده کرده اند.ایران 

در 6 بازی قبلی انتخابی جام جهانی 5 برد و یک شکســت را 
در کارنامه دارد و فیلیپینی ها 4 برد و 2 شکســت را کســب 

کرده اند.
ایران تاکنون در خانه نباخته است و اگر همان بازی های 

خوب قبلی را انجام دهــد حتی می تواند مقابل تیم جدید و 
با انگیزه فیلیپیــن نیز این کار را تکرار کنــد. برای این کار 
بازیکنانی مانند نیکخواه بهرامی، مشایخی، یخچالی و میرزایی 

در فرم خوبی قرار داشته باشند.

پرونده حق پخش ۳۱۶ هزار دالری چهار بازی تیم ملی فوتبال در انتخابی جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل در مراحل 
نهایی اســت. به گفته  رئیس  کمیته اخالق، رای این پرونده پس از دریافت پاسخ استعالم های نهایی نهادهای 

ذی ربط به زودی صادر خواهد شد.
پرونده حق پخش 316 هزار دالری بازی های تیم ملی فوتبال در دوران ریاســت علی کفاشــیان بر فدراســیون فوتبال 
همچنان باز است و کمیته اخالق درباره صدور رای نهایی این پرونده منتظر دریافت پاسخ استعالم هایی است که از نهادهای 

مرتبط با موضوع انجام داده است.
موضــوع حق پخش تلویزیونی چهار دیدار تیم ملــی ایران در مرحله مقدماتی انتخابی جام جهانی مقابل تیم های گوام، 
ترکمنستان، هند و عمان پای تعدادی از مدیران فعلی و سابق فدراسیون فوتبال را به کمیته اخالق باز کرده است. پرونده ای 

که با احضار افراد مرتبط با پرونده آغاز و مراحل دادرسی آن در کمیته اخالق در حال انجام است.
در حالی که شرکت MP&SILVA به عنوان شرکت طرف قرارداد فدراسیون فوتبال برای پخش چهار دیدار مرحله مقدماتی 
انتخابــی جام جهانی 2014 مدعی اســت برای هر یــک از این بازی ها مبلغ 7۹ هزار دالر )جمعــا مبلغ 316 هزار دالر( به 

فدراسیون فوتبال پول داده، اما اسنادی در این باره در فدراسیون فوتبال وجود ندارند.
مرتضی تورک با بیان اینکه این پرونده هنوز منجر به صدور رای نشده است، اظهار کرد: به منظور کسب اطالعات بیشتر 
از صدا و سیما و مراجع مختلف استعالم گرفته ایم اما هنوز پاسخی ارائه نشده است. زمانی که پاسخ  سؤاالت استعالم شده به 

دست مان برسد، رای این پرونده را صادر می کنیم. 

تکلیف ۳۱۶ هزار دالر مفقودی فدراسیون فوتبال روشن می شود؟!

رئیس  کمیته ملی المپیک کشورمان با اللوویچ رئیس  اتحادیه جهانی کشتی و عضو اصلی کمیته بین المللی 
المپیک دیدار و گفت وگو کرد.

در این دیدار که در لوزان ســوئیس انجام شد، سیدرضا صالحی امیری ضمن تاکید بر روابط بسیار خوب کشتی ایران با 
اتحادیه جهانی گفت: کشتی به عنوان ورزش اول و ملی ایران از توجه و محبوبیت فراوانی بین جامعه به خصوص قشر جوان 
برخوردار است و همگان تصویر بسیار خوبی از رابطه ایران و اتحادیه جهانی کشتی در ذهن دارند که بابت تمام حمایت ها از 

شما تشکر می کنم.
وی در ادامه رسول خادم را یکی از متخصص ترین و فعال ترین مدیران ورزش ایران معرفی کرد و گفت: مردم ورزش دوست 
ایران به این رشــته و اتفاقات و حواشی آن شدیدا حساس هستند و از نزدیک اخبار و رویدادهای آن را پیگیری می کنند، به 

همین خاطر نیز درخواست دارم تا از کشتی ایران و عالقمندان بیشمارش حمایتی بیش از پیش به عمل آورید.
نناد اللوویچ نیز ضمن خیرمقدم و تقدیر از صالحی امیری بابت توجه به این رشته و تشکیل این جلسه اظهارکرد: به خوبی 
از ظرفیت باالی کشتی ایران و همچنین تالش های ارزشمند رسول خادم به عنوان رئیس  دلسوز و پیگیر فدراسیون ایران آگاه 
هســتم و شــک نداشته باشید که از کشتی این کشور به عنوان یکی از ارکان اصلی این رشته در جهان حمایت ویژه خواهیم 

کرد و از هیچ کمکی دریغ نخواهیم کرد.
رئیس  اتحادیه جهانی کشــتی ضمن تاکید بر رعایت جنبش المپیک و حرکت در مسیر این جنبش و منشور، همچون 
گذشته خواستار همکاری تنگاتنگ و همراهی کمیته ملی المپیک ایران با فدراسیون کشتی و اتحادیه جهانی شد. در پایان 

این نشست صالحی امیری از اللوویچ برای حضور در ایران دعوت به عمل آورد.

حمایت ویژه رئیس  اتحادیه جهانی از کشتی ایران

مشکالت مالی به کاراته و تکواندو رسید

هزینه های کمرشکن در فدراسیون های ورزشی
وزارت ورزش به داد ورزشکاران می رسد؟!

* غالمرضا شعبانی بهار، رئیس فدراسیون تیروکمان در احکام جداگانه ای مجید احمدی را به عنوان سرمربی تیم 
ملی کامپوند و مجید میررحیمی را به عنوان ســرمربی تیم ملی ریکرو و به مدت یکسال منصوب کرد.هم چنین 

مهدیه شهرابی به عنوان سرپرست کمیته آموزش فدراسیون تیروکمان منصوب شد.
* ششمین مرحله لیگ جهانی کاراته وان از روز جمعه 23 شهریورماه به مدت 3 روز در شهر برلین با حضور 763 کاراته کا 
از 72 کشــور برگزار می شــود و امیر مهدی زاده، مجید حسن نیا، بهمن عسگری، مهدی خدابخشی، ذبیح اله پورشیب، سجاد 
گنج زاده، ســامان حیدری، در بخش مردان و حمیده عباســعلی و طراوت خاکسار در بخش بانوان کاراته کاهایی هستند که 
ساعت 4:30 بامداد دیروز از طریق استانبول عازم آلمان شدند. هامون درفشی پور و سعید احمدی نیز روز سه شنبه به محل 

برگزاری رقابت ها رفتند. سیدشهرام هروی، سرمربی تیم ملی نیز کاراته کاها را در این پیکارها همراهی می کند.
*در ادامه نقل و انتقاالت لیگ برتر والیبال دو بازیکن ســابق و ملی پوش راهی تیم های سایپا و شهرداری ورامین 
شدند.در مهم ترین انتقال، حمزه زرینی دریافت کننده قدرتی فصل گذشته شهرداری تبریز که با این تیم بر سکوی 
سوم ایستاده بود به مدت یک سال راهی سایپا تهران شد.همچنین آرش کشاورزی که فصل ناموفقی را با شهرداری 
ارومیه سپری کرده بود با مسئوالن شهرداری ورامین به توافق رسید و فصل آینده برای ورامینی ها توپ خواهد زد.

*جعفر مرادی دونده ماراتن کشــورمان دهه اول مهرماه در مســابقات نیمه ماراتن گرجستان شرکت خواهد کرد.مسئوالن 
برگزاری مسابقات برای نفرات اول تا سوم این رقابت جایزه 2 هزار، 1500 و هزار دالری در نظر گرفته اند.او سال گذشته هم 

در این مسابقات حضور داشت و توانست هم نایب قهرمان شود و هم رکورد ملی ایران را بشکند.
*این طور که به نظر می رسد با وجود عملکرد ضعیف تیراندازان در بازی های آسیایی، فدراسیون تمایل دارد با 
ماکسیموویچ همکاری اش را ادامه دهد.ملک محمدی دبیر فدراسیون تیراندازی در این باره گفت: ما در جلساتی 
که خواهیم داشــت تک به تک عملکرد مربیان تفنگ، تپانچه و اهداف پروازی را بررسی خواهیم کرد. گوران 
یک هفته استراحت می کند و دوباره به ایران برمی گردد.وی افزود: گوران مربی بسیار خوبی است. ورزشکاران 
و فدراســیون هم از او راضی هســتند به همین دلیل قرارداد وی تمدید می شــود.در صورت تمدید قرارداد، 
ماکسیموویچ برنامه های خود را برای کسب سهمیه المپیک ۲۰۲۰ توکیو آغاز خواهد کرد. با وجود عملکرد ضعیف 
ملی پوشان در بازی های آسیایی، تیراندازان جوان کشورمان در مسابقات جهانی کره جنوبی خوب درخشیدند و 

توانستند یک طال و ۳ نقره برای کاروان ایران کسب کنند.

خواندنی از ورزش ایران

انتقاد قربانی
 از عملکرد سابق معاون سابق باشگاه استقالل

پیروز قربانی، سرمربی ســردار بوکان و پیشکسوت استقالل درباره طلبش 
از اســتقالل و مصاحبه توفیقی معاون سابق این باشگاه گفت: مصاحبه توفیقی 
را خوانــدم. نمی دانم توفیقی و چنین آدم هایی را وزارت ورزش از کجا آورده که 
دربــاره فوتبال نظر می دهند. من فقط از او در این مدت کت و شــلوار و عکس 
با بازیکنان 17-18 ســاله دیدم. اگر بــه فوتبال عالقه ندارید درباره فوتبال نظر 
ندهید. اگر زمانی من به عنوان مسئول وارد فوتبال شدم و خواستم استعفا بدهم، 
من را به خاطر کارنامه ام بازخواســت کنید. توفیقــی گفته از من درباره نفت و 
بنزین بپرسید، من از او ســؤالی دارم. اگر می شود فرمول بنزین سوپر را به من 
بگوید چون از بچگی دنبال آن بودم. قربانی در پاسخ به این سؤال که آیا استقالل 
به مدیریت جدید موفق می شــود؟ گفت: اگر می گویید استقالل و پرسپولیس 
متعلق به مردم هســتند پس مدیریتش را هم به مردم بسپارید. نمی گذارند این 
دو تیم دســت مردم بیفتند. متاسفانه سیستم فوتبال ما به این شکل است که 
»آدم های دنبال شــهرت،« وارد فوتبال می شــوند. در کالس مربی گری یکی از 
مســئوالن گفت که من به فوتبال عالقه ندارم. اگر عالقه ندارید پس چرا درباره 

فوتبال نظر می دهید.
تبریزی: شفر گفت بازیکنی که به صعود امید ندارد

 به قطر نیاید
مهاجم تیم فوتبال اســتقالل می گوید که آبی پوشان برای کسب موفقیت 
در دیدار با الســد آمادگی کامل دارند و غیرممکن برای اســتقالل تعریف شده 
نیست. مرتضی تبریزی درباره آخرین شرایط استقالل در تمرینات و در آستانه 
دیدار با الســد گفت: می دانیم که نتیجه قابل قبولی کسب نکردیم و باور کنید 
که خود ما ناراحت بودیم. من نیز با توجه به اینکه اولین بازی آســیایی خود را 
انجام می دادم، انگیزه زیادی داشتم اما این اتفاق رخ نداد. به هر حال این دیدار 
برای ما تمام شده و کادر فنی نیز با ما صحبت کردند که این نتیجه را فراموش 
کنیم و به بازی برگشــت فکر کنیم تا یک نتیجه مطلوب در دوحه رقم بخورد.
تبریزی در پاسخ به این سؤال که در این چند روز چه اتفاقاتی رخ داده که امید 
زیادی به بازی برگشــت دارید؟، خاطرنشان کرد: دیدار با نفت مسجد سلیمان 
لغو شــد و ما تمرینات خوب و یک دیدار دوستانه مناسب داشتیم. کادرفنی و 
آقای شــفر با ما صحبت کردند و از خاطره دیدار کارلسروهه با والنسیا گفتند 
که شکســت را با پیروزی هفت گله جبران کردند و راهی مرحله بعدی شدند. 
ایشــان همچنین در رختکن به ما گفتند که اگر کسی به صعود باور ندارد، نام 
خود را اعالم کند تا با تیم به قطر نیاید و این اتفاقات به ما روحیه مضاعفی داد. 
می دانیم که کار سختی داریم اما در فوتبال غیرممکن وجود ندارد. کار سختی 
داریم و باید با همه وجــود در دوحه بجنگیم. حریف ما بازیکنان بزرگی مانند 
ژاوی و گابی در اختیــار دارد اما ما این را باور داریم که می توانیم و غیرممکن 

برای استقالل تعریف نشده است.
تقویت الدحیل با اضافه شدن بوضیاف 

تیم الدحیل با بازگشــت هافبک 27 ســاله خود پیش از نبرد آسیایی برابر 
پرســپولیس تقویت می شــود.کریم بوضیاف پس از مصدومیت در بازی نخست 
هفته لیگ ســتارگان قطر برابر الریان و عمل جراحی زانویش دوران درمان را به 
خوبی پشت سر گذاشت و آماده نبرد دوباره شده است.بوضیاف در بازی دوستانه 
تیم ملی فوتبال قطر برابر فلســطین به میدان رفت و نمایش بسیار خوبی ارائه 
داد. حضور بوضیاف می تواند به الدحیل پیش از بازی برگشت مرحله یک چهارم 
نهایی لیگ قهرمانان آسیا برابر پرسپولیس کمک مضاعفی کند.الدحیل در آغاز 
فصل جدید لیگ ستارگان قطر 3 بازیکن کلیدی خود شامل یوسف المساکنی، 
کریم بوضیاف و اســماعیل محمد را به دلیل مصدومیت از دســت داد. این تیم 
قطری در بازی رفت مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا با نتیجه یک بر 

صفر پرسپولیس را شکست داد.

نکته  ورزشی

سرویس ورزشی-
با گذشت نزدیک به دو هفته از پایان بازی های آسیایی 2018 جاکارتا، وزیر 
ورزش و جوانــان همچنان اصرار دارد که بگوید ورزش ایران تاریخی ترین نتایج 

خودش را در بازی های آسیایی کسب کرده است.
آخرین نمونه این اصرارها در حاشیه افتتاح ورزشگاه 7 هزار نفری اسالمشهر 
بود که مسعود سلطانی فر گفت: »تاریخی ترین نتیجه ورزش در بازی های آسیایی 

جاکارتا کسب شد.«
این حرف وزیر ورزش  اشــتباه است، چندی قبل در همین صفحه و ستون 
نوشتیم که اهل ورزش و کسانی که به آرشیو ورزش ایران آگاهند می دانند این 
نتایــج به هیچ وجه نه از حیث تعداد مدال ) که در بازی های آســیایی تهران ما 
در مجموع 81 مدال کســب کردیم( نه از حیث مقام)که ما در جاکارتا ششــم 
شدیم اما در همین دور قبل در کره جنوبی پنجم و دو دوره قبل از آن در چین 
چهارم و در 1۹74 در تهران دوم شدیم( و نه حتی از حیث مرغوبیت مدال ) که 
درگوانگجو 2010، ما 21 مدال طال کسب کردیم و در تهران 1۹74 نیز 36 مدال 

طال برای ما به دست آمد.( بی سابقه و تاریخی نبود.
حاال که وزیر ورزش به اشتباه اصرار دارد نتایج کاروان کشورمان در جاکارتا 
را تاریخی معرفی کند، باید به آن دســته از منتقــدان او حق داد که باور دارند 
مسئوالن برنامه ریزی، همت و اراده شان برای اصالح ورزش را کنار گذاشته اند و 

به دنبال چرتکه اندازی و آمارسازی هستند!
مســئوالن ورزش اگر واقعا خواهان پیشــرفت ورزش هستند باید چرتکه و 
ماشــین حساب را کنار بگذارند و از این فضا فاصله بگیرند که مثال در این دوره 
و در زمــان این دولت چند مدال گرفتیم و آن دوره و زمان آن دولت  چند مدال 
کســب کردیم و بعد برمبنای آن کارآمدی و ناکارآمدی این و آن دولت را ثابت 

کنند.
اگر این کار صورت گرفــت، می توان ادعا کرد قطار ورزش در ریل موفقیت 
قــرار گرفته وگرنه صحبت هایی مبنی بر اینکه در فوتبال جام ملت های آســیا 
قهرمان می شویم و یا در المپیک 2020 تاریخی ترین نتیجه ای را کسب می کنیم 

وعده ای بیش نیست!

چرتکه و ماشین حساب را 
از ورزش کنار نمی گذارید؟!

صفحه ۹
پنج شنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۷

۳ محرم ۱۴۴۰ - شماره ۲۲۰۰۱

امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختتساویبردبازیتیم
1650194515. پدیده

26240126610. سپاهان
3631265110. سایپا

452305149. پرسپولیس
562316339. پیکان

19-6623167. تراکتورسازی
762227618. پارس جنوبی جم

862227708. ذوب آهن
28-9622257. فوالد خوزستان
1051315326. استقالل تهران

1161326606. استقالل خوزستان
15-12605145. صنعت نفت آبادان
15-13512245. نساجی مازندران
24-14604268. ماشین سازی تبریز

33-15503203. نفت  مسجدسلیمان
122-166024214. سپیدرود رشت

جدول رده بندی لیگ برتر - جام خلیج فارس

دوشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹7
*السدقطر........................................................................ استقالل ایران)ساعت20:30(
*پرسپولیس ایران............................................................. الدحیل قطر)ساعت18:30(

سهشنبه ۲7 شهریور ۱۳۹7
*تیانجین چوانجیان..............................................................کاشیما آنتلرز)ساعت16(

چهارشنبه ۲8 شهریور ۱۳۹7
*سوون سامسونگ..................................................... چونبوک موتورز)ساعت14:30(

برنامه دیدارهای مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا

جمعه ۳۰ شهریور ۱۳۹7
*ماشین سازی تبریز..................................................پارس جنوبی جم)ساعت18:45(
*صنعت نفت آبادان.....................................................................پیکان)ساعت1۹:30(
*سپاهان اصفهان .......................................................فوالد خوزستان)ساعت1۹:30(

شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹7
*استقالل خوزستان..............................................................ذوب آهن)ساعت18:45(
*سایپا.....................................................................نفت  مسجدسلیمان)ساعت18:45(
*نساجی مازندران.........................................................استقالل تهران)ساعت18:45(

یکشنبه ۱ مهر ۱۳۹7
*پرسپولیس.................................................................سپیدرود رشت )ساعت18:45(
*پدیده مشهد..........................................................................تراکتورسازی)ساعت1۹(

برنامه هفته هفتم لیگ برتر فوتبال – جام خلیج فارس

 پنج شنبه ۲۲ شهریورماه ۹7
* ذوب آهن اصفهان ......................................................... پدیده مشهد )ساعت 18:30(
* سایپا تهران..................................................................... سردار بوکان )ساعت 18:40(

جمعه ۲۳ شهریورماه ۹7
* پیکان تهران ..........................................................پارس جنوبی جم )ساعت 18:40(
* صنعت نفت آبادان ..................................................تراکتورسازی تبریز ) ساعت 20(
* ستاره کاسپین بابل .................................................. ماشین سازی تبریز )ساعت 17(
* پدیده ملک شاهی ایالم ....................................................... مس کرمان )ساعت 17(
* سیراف کنگان بوشهر .......................................خونه به خونه مازندران )ساعت 17(
* ملوان بندرانزلی...........................................................سپیدرود رشت )ساعت 17:45(
* سپاهان اصفهان.................................................. شهرداری ماهشهر )ساعت 17:30(

شنبه ۲۴ شهریور ۹7
* چوکای تالش........................................................... داماش گیالنیان )ساعت 16:30(
* استقالل جنوب تهران ................................................ مقاومت تهران)ساعت18:40(
* فوالد خوزستان ........................................................ مس شهربابک )ساعت 18:50(

دوشنبه ۲۶ شهریورماه ۹7
* نساجی مازندران ....................................................... شاهین لردکان )ساعت 18:45(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*پرسپولیس .................................... نود ارومیه) زمان مسابقه متعاقبا اعالم می شود.(
* نفت مسجد سلیمان........... استقالل تهران )زمان مسابقه متعاقبا اعالم می شود.(

برنامه مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی فوتبال

گروه چهارم
پنجشنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹7

* ایران ........................................................................................... بلغارستان)ساعت22(
شنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹7

* کوبا ............................................................................................. ایران)ساعت18:30(
دوشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹7

* ایران ............................................................................................... لهستان)ساعت22(
سهشنبه ۲7 شهریور ۱۳۹7

* فنالند .......................................................................................... ایران)ساعت18:30(

برنامه دیدارهای ایران در والیبال قهرمانی جهان ۲۰۱8

پنجشنبه ۲۲ شهریور
بسکتبال مقدماتی جام جهانی

* ایران....................................................... فیلیپین )ساعت 16:45 - شبکه ورزش(
جام حذفی فوتبال ایران

* ذوب آهن....................................................... پدیده )ساعت18:30 - شبکه شما(
والیبال قهرمانی جهان

* استرالیا....................................................... آمریکا)ساعت 1۹:30 - شبکه ورزش(
* ایران.................................................................. بلغارستان )ساعت22- شبکه سه(

جمعه ۲۳ شهریور
جام حذفی فوتبال ایران

* صنعت نفت آبادان................................. تراکتورسازی )ساعت 22 - شبکه شما(
هفته پنجم لوشامپیونا فرانسه

* پاری سن ژرمن ............................. سنت اتین )ساعت 23:15 - شبکه ورزش(

برنامه پخش زنده ورزش از تلویزیون
آگهی حصر وراثت

آقای اردشــیر شهرت راضی نام پدر محمداســمعیل بشناسنامه 151 صادره از 
اهواز درخواســتی بخواسته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که 
شادروان مرحوم جمیله شــهرت کارآمد بشناسنامه 275 صادره اهواز در تاریخ 

1397/5/19 در شهر اهواز اقامتگاه دائمی خویش فوت ورثه اش عبارتند از:
1- متقاضی با مشــخصات فوق 2- محمدرضا راضی بشناسنامه 1428 صادره 
 اهواز)فرزنــدان ذکور متوفی( 3- شــهناز راضی بشناســنامه 11 صادره اهواز 
4- فاطمه راضی بشناســنامه 4579  صادره اهواز 5- مریم راضی بشناســنامه 
1126 صادره اهواز)فرزندان اناث متوفی( و الغیر بشــرح دادخواســت تقدیمی 

کالسه 970384/8/97 حقوقی می باشد.
اینک با انجام تشــریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهی 
ظــرف یک ماه به دادگاه تقدیــم 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 شورای حل اختالف مجتمع شماره ۲ اهواز

ســند کمپانــی خــودرو کامیون بــاری فلزی ایســوزو به 
ایــران24 به رنگ ســفید مدل  شــماره پالک 323ع44- 
1397 و شــماره موتــور 649713 و شــماره شاســی
NAGNPR75PJT009296 مفقود شده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

مدرک تحصیلی اینجانب ســید مهدی اندرامی فرزند ســید محمد به شــماره 
شناســنامه 783 صادره از ســاری در مقطع کارشناسی رشــته مهندسی معدن 
صادره از واحد دانشگاهی آزاد اســالمی به شماره 239002964 مفقود گردیده 
است و فاقد اعتبار می باشــد از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه 
آزاد اســالمی واحد سوادکوه به نشــانی مازندران پل سفید- دانشگاه آزاد واحد 

سوادکوه ارسال نماید.

نوبت اول

»ایران  دوچرخه سواری  تور 
- آذربایجان« به دلیل مشکالت 

ارزی لغو شد.
تور دوچرخه سواری که هر ساله 
در سه شــهر تبریز، ارومیه و اردبیل 
برگزار می شــد، امســال با توجه به 
مشــکالت ارزی که وجــود دارد به 

احتمال زیاد برگزار نخواهد شد.
تبریزی هــا آماده ایــن میزبانی 
اســتقرار  و حتــی هتــل  بودنــد 

ورزشــکاران و تیم های خارجی را آماده کرده بودند، اما مشــکالتی که برای تامین جوایز 50 هزار دالری وجود دارد، این کار 
را سخت کرده است.

ناصر هوشیار، رئیس  هیئت دوچرخه سواری تبریز در این باره گفت: از لحاظ سخت افزاری همانند سال های گذشته آماده 
برگزاری این تور هستیم و حتی هتل استقرار تیم ها و جاده ها هم آماده شده اند، اما مشکل اصلی همان مسائل ارزی است که 
در کشور وجود دارد. وی ادامه داد: تا پایان سال 2018 امکان برگزاری تور وجود دارد دارد و هر زمانی که جوایز این مسابقه 

تامین شود بالفاصله می توانیم برگزار کنیم.

تور دوچرخه سواری »ایران- آذربایجان« لغو شد 

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران از مسئوالن فوتبالی خواست 
مانع آنچه حمالت سیستماتیک خواند شوند. 

کارلــوس کــی روش در تازه ترین صحبت های خود اظهار داشــت: 
می دانم که به صورت رســمی ســرمربی تیم ملی ایران نیستم، ولی به 
عنوان یک مربی وظیفه خود می دانم که توجه رئیس  فدراسیون فوتبال، 
اعضای هیئت  رئیسه فدراسیون و مسئوالن ورزش را به این مسئله جلب 
کنم که ما می بایست بر حمالتی که به صورت سیستماتیک به سمت تیم 

ملی انجام می شود، نقطه پایانی را بگذاریم. 
او در ادامه تاکید کرد: همه مطلع هســتیم که در شــرایط دشــواری نه تنها در تیم ملی بلکه در کشور هستیم و ما به 
صحبت های زشــت و تمســخرآمیزی که علیه برخی از بازیکنان مطرح می شود، نیازی نداریم و دقیقا در لحظه ای که نیاز به 

اتحاد بیشتر و در کنار هم بودن بیشتری داریم نباید این گونه صحبت ها و حرف ها مطرح بشود. 
کی روش بیان کرد: مطرح کردن این گونه صحبت ها به هیچ عنوان قابل پذیرش نیســت و هدف آن بازیکنان تیم ملی و 
خود تیم ملی فوتبال است که به هیچ عنوان قابل قبول و دارای وجاهت نیست. چراکه این گونه شرایط به این موضوع منتهی 
می شود که ما ریسک و احتمال اینکه بازیکنان بیشتری را از دست بدهیم و تیم ملی لطمه بخورد، بیشتر شده و شرایطی هم 

که برای بازیکنی مانند سردار آزمون به وجود آمده باید حل شود.

کی روش: مسئوالن مانع حمالت سیستماتیک به تیم ملی شوند

نمایندگان کشورمان به مدال های طال و نقره دسته 
فوق سنگین رقابت های وزنه برداری معلولین قهرمانی 

آزاد آسیا و اقیانوسیه در ژاپن دست یافتند.
در ادامــه رقابت هــای وزنه برداری آزاد قهرمانی آســیا و 
اقیانوســیه و در روز پایانی این مســابقات که در ژاپن برگزار 
شد،عصر دیروز نمایندگان کشورمان در دسته 107+ کیلوگرم 

به مدال های طال و نقره دست یافتند.
ســیامند رحمان ابتدا با مهار وزنه  270 کیلوگرمی مدال 
طالیــش را قطعی کرد. وی در دومیــن حرکت نیز موفق به 
ثبت وزنه 280 کیلوگرمی شــد، اما در سومین حرکت موفق 
به مهار وزنه 285 کیلوگرمی نشــد تا با همان 280 کیلوگرم 
به کار خود با کســب مدال طال پایان دهد تا مانند سال های 
اخیر طالی فوق ســنگین و عنوان قوی ترین مرد مسابقات باز 

هم به ایران برسد.
منصور پورمیرزایی دیگر نماینده  کشورمان در این دسته 
به ترتیب موفق به مهار وزنه هــای 240 و 245 کیلوگرمی و 
کسب نشان نقره این مسابقات شد. وی در سومین حرکت در 

مهار وزنه 265 کیلوگرمی ناکام بود.
بدین ترتیب تیم وزنه برداری کشــورمان با کسب 3 مدال 
طال، 5 نقره و 2 برنز به کار خود در این مســایقات پایان داد.

سیدحامد صلحی پور دیگر طالیی کشورمان در این مسابقات 
بود. سیدیوســف یوسفی، روح اهلل رســتمی، علی اکبر غریب 
شــی و نادر مرادی موفق به کســب 3 مدال نقره برای ایران 
شــده بودند. سامان رضی و علیرضا ایزدی نیز برنز بزرگساالن 
و طالی جوانان را کسب کرده بود. امیر جعفری نیز در دسته 
65 کیلوگرم چهارم شده بود. صمد عباسی نیز اوت کرده بود.

رقابت های وزنه برداری قهرمانی معلولین در دو بخش آزاد 
و آسیا - اقیانوســیه به عنوان یکی از مراحل گزینشی حضور 
در پارالمپیک 2020، از 17 تا 21 شهریور در شهر کیتاکیوشو 
ژاپن برگزار شد و دیروز با معرفی نفرات و تیم های برتر به کار 

خود پایان داد.

رقابت های وزنه برداری معلولین قهرمانی آسیا و اقیانوسیه – ژاپن
سیامند رحمان قوی ترین مرد مسابقات شد

* نتیجه دیدار دیشب پرسپولیس - نساجی مازندران در جدول فوق 
لحاظ نشده است.


