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سرویس ورزشی-
رئیس  فدراسیون فوتبال می گوید سرمربی جدید 
تیم ملی تا نیمه اردیبهشــت ماه به ایران می آید هر 
چند که 32 یا 48 تیمی برگزار شــدن جام جهانی 

2022 قطر روی تصمیم فدراسیون تاثیرگذار است.
انتخاب سرمربی تیم ملی فوتبال ایران مهم ترین دغدغه 
این روزهای فدراسیون است. حاال اما رئیس فدراسیون فوتبال 
در تازه ترین صحبت های خود می گوید ســرمربی تیم ملی 
نیمه اردیبهشت ماه به ایران می آید.مهدی تاج اظهار داشت: 
ما برای فیفادی های آتی دو بازی با کره جنوبی و ســوریه را 
قطعی کردیم. برای همین سرمربی تیم ملی باید برنامه های 
خود برای اســتارت اردوها را بزند. البته بازیکنان ملی پوش 
ما تقریبا مشخص هستند، اما قاعدتا سرمربی مان باید قبل 
از فیفــا دی انتخاب و به ایران بیاید به همین خاطر تا نیمه 
اردیبهشت سرمربی تیم ملی باید به ایران بیاید و دست کم 
۲ هفته از بازی های لیگ را ببیند و سپس با انتخاب بازیکنان 

لژیونر در نهایت کارش را شروع کند. 
وی افزود: به هر جهت ســرمربی تیم ملی باید انتخاب 
شود و این اتفاق هم می افتد، اما نباید برخی ها برای دیر شدن 
این موضوع دلواپس باشند. ما تا پایان اردیبهشت لیگ و جام 
حذفــی را داریم ضمن اینکه درگیر بازی های لیگ قهرمانان 
هم خواهیم بود. فیفادی هم پس از این مسابقات است. مکلف 

هستیم برای فیفادی سرمربی مان را انتخاب کنیم. 
تاج تصریح کرد: منتظر هستیم ببینیم در کمیته مسابقات 
فیفا که خودم عضوش هســتم قرار است برای تعداد تیم های 
جام جهانی ۲۰۲۲ چه تصمیمی گرفته شــود و این مسابقات 
۴۸ تیمی است یا همان ۳۲ تیمی. این موضوع برایمان خیلی 
مهم است و امکان دارد در تصمیممان تاثیرگذار باشد، اما آنچه 
اهمیت بیشــتری دارد این است که با سرمربی جدید مذاکره 

کردیم و ان شــاا... در شرایط مناسبی نام او را اعالم می کنیم. 
آنچه مســلم است با سرمربی در حال حاضر صحبت شده، اما 
مشکالتی مانند ترانسفر پول و تبدیل ارز داریم. احتمال دارد 
همین مشکالت را در آینده هم داشته باشیم و سعی می کنیم 
راه حلی برای آن پیدا کنیم، اما مردم نباید نگران باشــند و ما 
در فرصت مناسب نام سرمربی جدید را اعالم می کنیم. قاعدتا 

یک سرمربی پرنشاط، قوی و محکم انتخاب می کنیم. 
طلب کی روش پرداخت شده است

بخش دیگر صحبت های تاج درباره طلب های کی روش 
سرمربی سابق تیم ملی بود. او در این باره گفت: پول کی روش 
را بیش از ۴ ماه اســت پرداخت کردیم، اما این پول هنوز به 
حسابش نرفته اســت. این پول در AFC است و روز گذشته 

توانســت پول را به رینگیت )واحد پول مالزی( تبدیل کند. 
این موضوع هم پس از سفرم به مالزی و صحبت با مسئوالن 
AFC و مرضیه افخم )سفیر ایران در مالزی( انجام شد. چنین 
موضوعی شــکایت کی روش را در برداشت، اما ما هم پول را 
پرداخت کردیم. از طرفی حرف کی روش که می گوید من کار 
کردم و باید پولم را بگیرم درست است و از طرفی هم حرف 

ما درست است چراکه پول را پرداخت کردیم. 
تاج در شــرایطی این صحبت هــا را مطرح می کند که 
کی روش روز گذشــته در گفت و گویی با خبرگزاری ایســنا 
مدعی شد که تاج به تعهداتش عمل نکرده و به همین دلیل 
او مجبور شد که به فیفا شکایت کند. کی روش تصریح کرد: 
با نهایت تأسف، آقای تاج رئیس  فدراسیون فوتبال ایران من 

را مجبور کرد تا پرونده شکایت از این فدراسیون را در بخش 
حقوقی فیفا باز کنم و از فدراسیون ایران شکایت کنم. 

وی عنوان داشت: رئیس فدراسیون فوتبال ایران احترامی 
برای حرف هایش قائل نبود و پشت حرف ها و افتخاراتی که 
کســب شــد خود را پنهان کرد. در واقع آقــای تاج یکی از 
اصلی تریــن قول های خودش را که به ما وعده داده بود، زیر 
پای گذاشت و آن قول این بود که او از بودجه فیفا برای جام 
جهانــی برای دالیل دیگری به جز تیــم ملی، آمادگی برای 
جام ملت های آسیا و حمایت های مالی از مربیان و بازیکنان 
استفاده نخواهد کرد. متأسفانه او خالف این وعده عمل کرد. 
کی روش خاطرنشــان کرد: آقای تاج، رئیس  فدراسیون 
فوتبــال ایران تالش می کند تا مســئولیت هایش را پشــت 
بهانه های تحریم و شرایط سخت اقتصادی کشور پنهان کند. 
او به خوبی می داند که این شــرایط ارتباطی با این ســناریو 
ندارد بلکه این مشکل دقیقاً و منحصراً از طرف خود او ایجاد 
شده است و او نتوانست احترامی برای حرف ها و مستنداتش 

داشته باشد. 
مسئول امور حقوقی: مشکلی به وجود نمی آید

امــا در واکنش بــه صحبت های کــی روش، صفی اهلل 
فغان پور، مســئول امور حقوقی فدراسیون فوتبال گفت: اگر 
آقای کی روش شکایتی از فدراسیون کرده باشد مشکلی برای 
فدراسیون و فوتبال ایران به وجود نمی آید زیرا ما حواله پول 

باقی مانده قرارداد کی روش را در اختیار AFC قرار داده ایم.
وی ادامه داد: البته چنین شکایتی به فدراسیون فوتبال 
ابالغ نشــده و به دســت ما نرسیده اســت. با این حال تنها 
مشکل بین فدراسیون برای پرداخت پول کی روش انتقال آن 
اســت که ما هم حواله این پول را در اختیارAFC قرار دادیم 
تا فیفا در صورت رســیدگی به شکایت مطرح شده از سوی 

کی روش، این پول را به حساب او واریز کند.

تاج: مذاکرات با گزینه مدنظر انجام شده است

انتخاب جانشین کی روش بعد از تصمیم فیفا!
به یاد شهید جاویداالثر غالمحسین آشوریسرمربی تیم ملی نیمه اردیبهشت ماه به ایران می آید 

شاگرد آیت اهلل مرعشی و عاشق امام خمینی
شــهید غالم حســین آشــوری در یکی از 
روزهای زیبای ســال ۱۳۳۲ در قریه یحیی آباد 

قاقازان از توابع شهرستان قزوین به دنیا آمد.
چهار ســال از آغاز تحصیالتش گذشته بود 
که با دلی سرشــار از امید و عزمی راسخ در سال 
۱۳۴۸ برای ادامه تحصیالت به شهر قم آمد و از 

محضر آیت اهلل مرعشی نجفی بهره برد.
حضــور در قــم و آشــنایی بــا مبارزین و 

مجاهدین انقالب اسالمی سبب شــد که این طلبه جوان و فعال نیز به خیل 
عاشقان روح اهلل بپیوندد.

وی به تاریخ ۳ فروردین ۱۳6۱ در زیر آتش دشــمن و انفجارهای مهیب 
در اطرافش، مورد اصابت گلوله قرار گرفت؛ به شــهادت رســید و پیکر پاکش 

مفقوداالثر شد.
بخشی از وصیت نامه شهید:

ای پدر و مادر عزیز و مهربانم از حق خودتان بگذرید و از خدا هم بخواهید 
که از حقش بگذرد و مرا ببخشد عذاب ندهد و مورد لطف و مرحمت خویش 
قرار دهد.ای پدر عزیز!  ای کســی که برای من رنج کشــیدی و مشــقت های 
فراوانی متحمل شــدی، این من روسیاه، نادان، بی تجربه و بی عقل از زحمات 

شما قدردانی نکردم...
ای پدر و مادر! من در حال اعزام به جبهه و دعاگوی شــما هستم.خداوند 
به شما اجر دنیا و آخرت عنایت بفرماید. مرا ببخشید و دعا کنید تا خدا هم مرا 
ببخشد.... طلب مغفرت کنید از درگاه خداوند که دعای پدر و مادر در حق اوالد 
مستجاب می شود دعا کنید دعا کنید و دعا کنید. اگر جزء شهدا حساب شدم 

در روز قیامت به اذن خدا از شما پدر و مادر شفاعت خواهم نمود.

حدیث دشت عشق

برانکو: همه می خواهند قهرمان ایران را پایین بکشند
سرمربی پرسپولیس می گوید نتایج دیدارهای آینده این تیم نامعلوم است 
و همه می خواهند قهرمان ایران را پایین بکشــند. تیم پرسپولیس در آخرین 
دیدار از هفته بیســت و پنجم لیگ برتر موفق شد در دیداری پرگل، جذاب و 
نزدیک تیم سایپا را با نتیجه ۳ بر۲ شکست دهد و اختالف امتیازات خود را با 
سایر تیم های مدعی بیشتر کند.برانکو ایوانکوویچ، سرمربی تیم پرسپولیس در 
حاشیه تمرین دیروز این تیم اظهار کرد: بابت برد مقابل سایپا خیلی خوشحال 
هستم. نتایج االن برای ما خوب شده و به درد ما خورد. ما در این بازی حساس 
از نتایج دیگر اســتفاده کردیم ولی هنوز با قهرمانی دور هســتیم و ۵ بازی و 
۱۵ امتیاز باقی مانده اســت. نتایج هر بازی برای ما نامعلوم اســت چون همه 
دوســت دارند قهرمان کشور را پایین بکشند. حتی دیدید که ذوب آهن مقابل 
پیکان بدون پنج، شــش بازیکن اصلی اش بــه میدان رفت. قبل از بازی دربی 
هــم گفتم که هدف مان پیروزی در همه بازی ها تا آخر فصل اســت. او افزود: 
بازیکنان در لحظاتی از بازی فوق العاده بودند اما به جای اینکه با یکی دو گل 
بیش تــر و با آرامش بازی را تمام کنیم، اجازه دادیم حریف به بازی برگردد و 
بازی تا آخرین دقایق نامعلوم باشــد. از طرفی هم خوشحالم و از هواداران مان 
راضی هستم. خوشحالم که از همان دقایق اول که گل خوردیم، ما را تشویق 
کردند و آنها بودند که ما را به سمت پیروزی هل دادند. آنها یک بار دیگر نشان 
دادند که بهترین هوادار هستند.سرمربی پرسپولیس درباره تقابل با ذوب آهن 
و علی منصوریان بیان کرد: از زمانی که من در پرسپولیس هستم، نتوانستیم 
ذوب آهن را در اصفهان شکســت دهیم و بازی سختی داریم. نتایج ذوب آهن 
نشان می دهد که چه عملکرد خوبی در نیم فصل دوم کسب کردند. آنها نتایج 
عالی در لیگ برتر و عالی تر در لیگ قهرمانان آســیا به دست آوردند. طبیعی 

است آنها مقابل ما خوشحال باشند.
واکنش عرب به صحبت های کاشانی

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس نسبت به صحبت های روز شنبه عضو هیئت 
مدیره این باشگاه واکنش نشان داد. ایرج عرب درباره صحبت های اخیر جعفر 
کاشانی اظهار کرد: باشگاه در مسیر موفقیت حرکت می کند و در این شرایط 
نیاز به آرامش بیش تری دارد. ما معتقدیم همه اجزای باشگاه در کنار یکدیگر 
باعث موفقیت مجموعه شــده اند.وی افزود: یک نفر به نام آقای برانکو که کار 
مربیگری را به نحو احسن انجام می دهد و در کنار او بازیکنان تمام تالش خود 
را انجام می دهند که تیم پیش برود. از طرف دیگر کادر مدیریتی باشگاه اعم از 
هیئت مدیره و کارکنان باشگاه شبانه روزی تالش می کنند تا هر آنچه که برای 
موفقیت تیم نیاز هســت را فراهم کنند. پس بنابراین اجزا در کنار هم نقش 
مؤثری در موفقیت تیم دارند. مدیرعامل باشــگاه پرسپولیس در ادامه درباره 
مطالبات برانکــو ایوانکوویچ هم گفت: امروز)دیروز( جلســه ای در این زمینه 

داشتیم و در صدد هستیم هرچه زودتر این مشکل را نیز حل کنیم.
مرزبان از هدایت نفت مسجدسلیمان برکنار شد

مسئوالن تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان علیرضا مرزبان را از هدایت این 
تیم برکنار کردند. تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان که یکی از تیم های راه یافته 
به هجدهمین دوره رقابت های لیگ برتر بود، برای بقا در این رده تالش زیادی 
انجام داده اســت اما در فاصله پنج هفته مانده به پایان این مسابقات، یکی از 
گزینه های ســقوط است.علیرضا مرزبان که از میانه های راه هدایت این تیم را 
برعهده گرفت نتوانســت انتظارات مســئوالن را برآورده کند و دیروز از سوی 
مدیرعامل باشگاه برکنار شد. هنوز مشخص نیست چه کسی جانشین مرزبان 
در تیم نفت خواهد شد. گفته می شود مدیران این باشگاه مذاکرات خود برای 
انتخاب ســرمربی جدید را آغاز کردند و در همین راستا هم به توافقات اولیه 
با فیروز کریمی رســیدند.تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان با ۱۹ امتیاز در رده 
چهاردهم جدول ۱6 تیمی لیگ برتر قرار دارد و یکی از ســه تیمی است که 

گزینه سقوط به لیگ دسته اول هستند.

بعد از رقابت های قهرمانی آسیا قطعاً با ابراهیمی و 
گودرزی بدلیل غیبت بدون هماهنگی در تمرینات تیم 

ملی برخورد خواهد شد.
هادی حبیبی سرپرســت تیم ملی کشــتی آزاد درباره 
آخریــن وضعیت این تیم در آســتانه اعزام بــه رقابت های 
قهرمانی آســیا در چین گفت: خوشبختانه همه نفرات تیم 
ملی در شــرایط خوبی قــرار دارند و آمــاده حضور در این 
رقابت ها هســتند. مصدومی هم نداریم و در مجموع شرایط 
تیم خوب اســت. ســی ام فروردین ماه عازم چین هستیم و 

امیدوارم با دست پر به ایران بازگردیم.
سرپرســت تیم ملی کشــتی آزاد درباره غیبت محمد 
جــواد ابراهیمی و علیرضا گودرزی در اردوی تیم ملی بدون 
هماهنگی کادر فنی که در اعتراض به عدم انتخابشــان بوده 
گفت: گودرزی که از اردوی قبــل و ابراهیمی نیز از اردوی 
فعلی در تمرینات تیم ملی حاضر نشدند و پس از رقابت های 
قهرمانی آســیا در خصوص این نفرات تصمیم گیری خواهد 

شد.
وی در پاســخ به این سؤال که آیا با این دو کشتی گیر 
برخورد انضباطی می شــود یا خیر، خاطرنشــان کرد: به هر 
حال همه کشــتی گیران موظف به رعایــت نظم و انضباط 
در اردوهای تیم ملی هســتند و حتماً با این دو کشتی گیر 

برخورد خواهد شد.
وی در ادامــه درباره دالیل کادر فنــی برای خط زدن 
ابراهیمی و ارشــک محبی و انتخــاب علیرضا کریمی بدون 

رعایت فرآیند انتخابی گفت: ابراهیمی در جام تختی دوم شد 
و ارشک محبی نیز که قهرمان جام تختی بود به رقابت های 
امیدهای آســیا اعزام شد. ابراهیمی هم به جام جهانی رفت 
که یک شکســت نیز داشت. به کادر فنی این حق را بدهید 
که اختیار انتخاب نفراتش را داشــته باشد چرا که در نهایت 
کادر فنی پاسخگوی نتایج است. اگر بنا بر اعتراضی هم باشد 
این ارشک محبی اســت که می تواند اعتراض کند که البته 
او نیز طبق نظر کادر فنی به امیدهای آســیا اعزام شد. کادر 
فنی برای همه کشتی گیران بر اساس توانایی و عملکردشان 
برنامه ریزی می کند و پاسخگوی تصمیمات خود نیز خواهد 

بود.
حبیبی با بیان اینکــه کادر فنی نمی تواند به راحتی از 
کنار نام کشتی گیری مثل علیرضا کریمی عبور کند، گفت: 
ابراهیمی در سالی که گذشت ۲ باخت داشته و کسی که ۲ 
باخت داده نمی تواند مدعی باشد. آیا شما به کشتی گیری که 
در چند ثانیه پیروزی را با شکســت عوض می کند می توانید 
در یک رویداد مهم اعتماد کنید؟ او کشــتی گیر خوبی است 
امــا تا زمانی که روش مبارزه خود را تغییر ندهد به موفقیت 

نمی رسد.
سرپرســت تیم ملی کشــتی آزاد با بیان اینکه بعد از 
رقابت های قهرمانی آســیا نحــوه انتخاب ملی پوشــان در 
رویدادهای جهانی و المپیک اعالم خواهد شــد گفت: قطعاً 
کادر فنی بر اســاس شایستگی کشــتی گیران و عملکرد و 
نتایج آنها نسبت به انتخاب نفرات مد نظر خود اقدام خواهد 

کرد و ممکن است برخی نفرات در تورنمنت های خارجی یا 
برگزاری رقابت انتخابی در داخل انتخاب شوند.

وی در پایان گفت: چرا هیچکس از انتخاب یک کشتی 
گیر جوان به اســم نخودی نگفــت در حالی که آوردن یک 

جوان ۱۸ ســاله و اعتماد به او شــجاعت کادر فنی را نشان 
می دهد. ما به نتیجه او در آسیایی کاری نداریم اما خواستیم 
به او میدان بدهیم و توجه کنیم تا شــاید بتواند آینده وزن 

۷۴ کیلوگرم ما را تضمین کند.

سرپرست کشتی آزاد: با ابراهیمی و گودرزی قطعاً برخورد می شود

اعالم نحوه انتخاب ملی پوشان در رویدادهای جهانی و المپیک بعد از رقابت های قهرمانی آسیا

مدیر اجرایی بازی های آسیایی از مخالفت شورای المپیک آسیا با حذف کاراته خبر داد.
در روزهای گذشته مسئوالن برگزاری بازی های آسیایی ۲۰۲۲ »هانجو« چین اسامی رشته های مورد نظر خود برای 
حضور در بازی های آســیایی را منتشــر کردند. خالی بودن جای کاراته این شائبه را ایجاد کرد که بعد از حذف این رشته 

از بازی های المپیک ۲۰۲۴، خطر حذف از بازی های آسیایی این رشته مدال آور برای کشورمان را نیز تهدید می کند.
»حیدر فرمان« مدیر اجرایی بازی های آســیایی در این رابطه به خبرگزاری مهر گفت: لیســتی که چینی ها منتشر 
کردند، لیســت اولیه اســت و تاکنون چیزی قطعی نشده است. در واقع این پیشنهاد میزبان است و در جلسات مختلف و 

متعدد بررسی می شود.
وی در خصوص احتمال حذف کاراته گفت: این موضوع صحت ندارد. کاراته در قاره آسیا پشتوانه زیادی دارد و شورای 

المپیک آسیا به شدت با حذف کاراته مخالف است.
رشــته های شنا، شیرجه، شنای موزون، واترپلو، تیروکمان، دو و میدانی، بدمینتون، شطرنج، بوکس، قایقرانی )کانو(، 
رویینگ، بادبانی، کریکت، دوچرخه ســواری، سوارکاری، شمشیربازی، فوتبال، گلف، هاکی، ژیمناستیک، هندبال، جودو، 
کبدی، جوجیتســو، کوراش، ووشــو، پنجگانه، رول اسپورت، راگبی، ســپک تاکرا، تیراندازی، اسکواش، تنیس روی میز، 
تکواندو، تنیس، ســه گانه، والیبال سالنی و ســاحلی، وزنه برداری و کشتی رشته هایی بودند که در لیست اولیه بازی های 

آسیایی قرار گرفتند.

کاراته از بازی های آسیایی حذف نمی شود 
کمیته ملی المپیک با انتشار بیانیه ای نسبت به اظهارات رئیس فدراسیون دوچرخه سواری واکنش نشان 

داد. 
رئیس فدراسیون دوچرخه سواری روز شنبه در گفت وگویی که روی خروجی سایت این فدراسیون قرار گرفت ضمن 
انکار حمایت های همه جانبه کمیته ملی المپیک، عدم اعزام تیم بزرگساالن به مسابقات آسیایی را عدم همکاری این نهاد 

عنوان داشت. همین ادعا واکنش کمیته ملی المپیک را به دنبال داشت تا جایی که دیروز اطالعیه ای صادر کرد. 
در بخشــی از این اطالعیه آمده اســت: »کمیته ملی المپیک طبق لیستی که در پایان مطلب ارائه می گردد توانست 
جزو معدود ارگان هایی باشد که بودجه خود را بصورت صد در صد دریافت و در همین راستا بودجه تمام فدراسیون ها از 
جمله فدراســیون دوچرخه سواری را بصورت تمام و کمال پرداخت نماید. اتفاقاً بخش قابل توجهی از بودجه سال ۹۷ در 
تاریخ ۲۷ اســفند ماه به حساب فدراســیون واریز گردید که رئیس فدراسیون می توانست در صورت برنامه محور بودن و 
داشتن پیش بینی های الزم همین مبلغ را برای تهیه بلیط و یا سایر هزینه های اعزام تیم هزینه نماید. طبق لیست پیوست 
مشخص است که کمیته ملی المپیک برای حمایت ویژه از این رشته در نیمسال نخست سال ۹۷ بیش از ۸۰ درصد بودجه 

فدراسیون را به حسابش واریز کرد و تمامی هزینه های اعزام به بازی های آسیایی را نیز متقبل شد. 
به واقع مشخص است که رئیس فدراسیون دوچرخه سواری قصد دارد ناکامی قطعی این رشته طی یکسال اخیر را با 
فرافکنی و اظهارات غیرواقع، متوجه نهادهای وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک نموده و سوء مدیریت خود را انکار نماید.«

کمیته ملی المپیک: فدراسیون دوچرخه سواری از سوءمدیریت رنج می برد

ایلیا ایلین برای تیم قزاقستان در مســابقات وزنه برداری قهرمانی آسیا وزنه می زند. او به دسته ۹۶ 
کیلوگرم برگشته است.

مســابقات وزنه برداری قهرمانی آســیا ۲۰۱۹ که گزینشی المپیک ۲۰۲۰ نیز هست از ۱۸ تا ۲۸ آپریل در چین 
برگزار می شود.قزاقســتان ترکیب تیم خود را برای حضور در این مســابقات اعالم کرد و از مهم ترین چهره های حاضر 
در این تیم ایلیا ایلین اســت. ایلیا قرار است در دســته ۹6 کیلوگرم وزنه بزند و به این ترتیب با ایوب موسوی رقابت 

خواهد داشت.
پیش از این کیانوش رســتمی هم قرار بود در این دسته وزنه بزند اما او در آستانه مسابقات انصراف خود را اعالم 
کرد. سهراب مرادی هم به دلیل مصدومیت نتوانست در این مسابقات شرکت کند. با این وجود و با توجه به حضور ایلیا 

در دسته ۹6 کیلوگرم، مرادی و رستمی در مسابقات جهانی باید با این وزنه بردار رقابت کنند.
ایلیا در مســابقات جهانی ۲۰۱۸ در دسته ۱۰۲ کیلوگرم و در قطر کاپ هم در دسته ۱۰۹ کیلوگرم شرکت کرد. 
البته این وزنه بردار در این دو مســابقه که گزینشــی المپیک ۲۰۲۰ نیز بود وزنه نزد و فقط وزن کشی کرد و تست 

دوپینگ داد.
در دسته ۱۰۹ کیلوگرم هم که علی هاشمی قهرمان جهان و کیا قدمی حضور دارند، الکساندر زایچیکوف که برنز 
المپیک ۲۰۱6 را در کارنامه دارد، وزنه می زند. قزاقستان با ۱۰ وزنه بردار مرد و ۸ زن در این مسابقات شرکت می کند.

ستاره وزنه برداری قزاقستان رقیب سهراب و کیانوش شد 
سرپرست فدراســیون والیبال گفت: در صورتی که جامعه والیبال نخواهد در انتخابات این فدراسیون 

شرکت نخواهم کرد. 
افشین داوری درباره تأخیر در زمان برگزاری ثبت نام انتخابات گفت: به محض اعالم وزارت ورزش ثبت نام ها را انجام 
خواهیم داد. فکر می کنم به زودی این اتفاق رخ دهد و پس از آن نیز پروسه تأیید صالحیت ها و سایر موارد انجام می گیرد.

داوری در پاسخ به این سؤال که با توجه به زمان از دست رفته اگر امروز ثبت نام ها انجام شود انتخابات به بعد از لیگ 
ملت ها موکول خواهد شد؟ تصریح کرد: بعید می دانم چنین اتفاقی رخ دهد. به هر حال ما تابع نظر وزارت ورزش هستیم 

و به محض خواست آنها ثبت نام ها انجام خواهد شد.
وی درباره اینکه آیا برای حضور در انتخابات تصمیم قطعی دارد یا خیر؟ گفت: اگر جامعه والیبال به حضور بنده اقبال 
داشته باشد من هم حتماً استقبال و در انتخابات شرکت می کنم. امیدوارم این اقبال وجود داشته باشد در غیر این صورت 

در انتخابات حضور نخواهم داشت چرا که قرار است در جامعه والیبال کار کنم و اگر آنها مرا بپذیرند می آیم.
سرپرست فدراســیون والیبال برای ارزیابی امکانات ارومیه و اردبیل با هدف میزبانی از لیگ ملت های والیبال سفری 
به این دو شهر داشت، درباره بازدید از این دو شهر، گفت: در هر یک از شهرها ابتدا با استاندار و سپس اعضای کمیته ها 
جلسات ابتدایی را برگزار کردیم. مواردی که ناظر فدراسیون جهانی لیست کرده بود یک به یک در حال اجرا است. برنامه 

ریزی های خوبی در این زمینه صورت گرفته و کمیته ها در حال اجرای آن هستند.

سرپرست فدراسیون: جامعه والیبال نخواهد در انتخابات شرکت نمی کنم

* صد و شصتمین جلسه اعضای هیئت اجرایی کمیته ملی پارالمپیک صبح امروز با حضور هادی رضایی، 
محمدرضا مظلومی، قاسم قاسمی، حمید علی صمیمی، علی کشفیا، دکتر غالمرضا نوروزی ۶ نفر عضو 
هیئت اجرایی و با حضور محمود خســروی وفا در محل کمیته ملی پارالمپیک برگزار می شود.در این 
نشست قرار است درباره وضعیت دبیرکل کمیته ملی پارالمپیک بعد از گذشت 3 ماه از برگزاری مجمع 
انتخابات کمیته ملی پارالمپیک تصمیم گیری و فرد منتخب با پیشــنهاد رئیس کمیته ملی پارالمپیک 
و تأیید اعضای هیئت اجرایی معرفی شود.شــنیده می شود که دبیرکل کمیته ملی پارالمپیک از درون 
کمیته و یکی از افراد مطرح در ورزش جانبازان و معلوالن اســت.پیش از این مسعود اشرفی که بازرس 

کمیته ملی پارالمپیک نیز هست به عنوان سرپرست دبیرکلی عهده دار این پست بود.
* احسان حدادی در دومین مسابقه خود در سال ۲۰۱۹ در مسابقات بین المللی آمریکا، با رکورد 6۵.۷۹ دوم شد. 
حدادی در مســابقه اول خود در ســال جدید با رکورد 6۷.۱۹ قهرمان شد. او ســال گذشته فصل خود را با رکورد 

6۸.۸۵ متر آغاز کرده بود. احسان حدادی مدتی است برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا در قطر زیر نظر مربی 
آمریکایی اش مک ویلکینز در آمریکا تمرین می کند. مسابقات قهرمانی آسیا اوایل اردیبهشت برگزار خواهد شد.

* بعد از انتخاب مجدد  عباس اورســجی به عنوان نایب رئیس کنفدراسیون کبدی آسیا و جهان، ابالغ 
ریاست سید مجتبی سرمدی برای کمیته توســعه کبدی در جهان، از سوی فدراسیون جهانی کبدی 
صادر شد. بر این اساس ایران نماینده فدراسیون جهانی برای توسعه کبدی در سطح جهان خواهد بود. 
همچنین احتمال عضویت 5 تا ۶ ایرانی در کمیته هایی از جمله داوران، مربیان فنی و مســابقات وجود 

دارد.
* در ادامه رقابت های تور جهانی تنیس روی میز فرانســه نوید شمس در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات بخش 
انفرادی به مصاف چیریتا از رومانی رفت. در این بازی شمس موفق شد حریف خود را با نتیجه ۳ بر یک از پیش رو 

بردارد و به مرحله نیمه نهایی صعود کند. او با این صعود مدال خود را هم قطعی کرد.

خواندنی از ورزش ایرانخواندنی از ورزش ایران

صفحه 9
دو شنبه ۲۶ فروردین ۱۳9۸

9 شعبان ۱۴۴۰ - شماره ۲۲۱۶۱

برنامه پخش زنده ورزش از تلویزیون
دوشنبه 2۶ فروردین

هفته 34 لیگ برتر انگلیس
* واتفورد....................................................آرسنال)ساعت ۲۳:۳۰ - شبکه ورزش(

سهشنبه 27 فروردین
لیگ قهرمانان اروپا

* یوونتوس..................................................آژاکس)ساعت ۲۳:۳۰ - شبکه ورزش(
* بارسلونا...........................................منچستریونایتد)ساعت ۲۳:۳۰ - شبکه سه(

چهارشنبه 28 فروردین
هفته 2۶ لیگ برتر ایران

* ذوب آهن......................................................پرسپولیس)ساعت۱۸ - شبکه سه(
* استقالل...............................................ماشین سازی)ساعت۲۰:۱۵ - شبکه سه(

هفته 28 لیگ یک فرانسه
* نانت............................................پاری سن ژرمن)ساعت۲۱:۳۰ - شبکه ورزش(

لیگ قهرمانان اروپا
* پورتو........................................................لیورپول)ساعت۲۳:۳۰ - شبکه ورزش(
* منچسترسیتی.............................................تاتنهام)ساعت ۲۳:۳۰ - شبکه سه(

برنامه هفته بیست و ششم لیگ برتر فوتبال
چهارشنبه 28 فروردین 13۹8

*ذوب آهن.............................................................................پرسپولیس)ساعت ۱۸(
*استقالل تهران................................................ماشین سازی تبریز)ساعت ۲۰:۱۵(

پنجشنبه 2۹ فروردین 13۹8
*سایپا.............................................................................................سپاهان)ساعت۱۹(
*نفت  مسجدسلیمان......................................استقالل خوزستان)ساعت۱۹:۱۵(

جمعه 30 فروردین 13۹8
*تراکتورسازی..................................................................................پیکان)ساعت۱۸(
*پارس جنوبی جم.........................................................سپیدرود رشت)ساعت۱۹(
*نساجی مازندران..............................................................پدیده مشهد)ساعت۱۹(
*فوالد.................................................................صنعت نفت آبادان)ساعت ۱۹:۱۵(

برنامه هفته سی و دوم لیگ دسته اول فوتبال
سهشنبه 27 فروردین 13۹8

*گل ریحان البرز......................................................................سرخپوشان پاکدشت
*مس کرمان........................................................................................شهرداری تبریز
*خونه به خونه.......................................................................................قشقایی شیراز
*نود ارومیه............................................................................................مس رفسنجان
*فجر سپاسی.....................................................................................گل گهرسیرجان
*شاهین شهرداری بوشهر........................................................................ملوان انزلی
*شهرداری ماهشهر.................................................................................بادران تهران
- تمام دیدارهای فوق به طور همزمان راس ساعت ۱۷ برگزار می شود.

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

271213244261849 1. گل گهرسیرجان

2281212431171448. شاهین شهرداری بوشهر

327129628171145. گل ریحان البرز

428111252421345. آلومینیوم اراک

5271110647311643. سرخپوشان پاکدشت

6271010730191140. مس کرمان

72791082420437. فجر سپاسی

82791083128337. بادران تهران

736-927106112431. قشقایی شیراز

102889113939033. مس رفسنجان

* 112891182625132. ملوان انزلی

1728-1228610122138. نود ارومیه

1125-1327510121829. خونه به خونه

1425-1427510122539. شهرداری تبریز

1725-1528510131633. کارون اروند خرمشهر

1422-1627410131731. شهرداری ماهشهر

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

تمرینات تیم ملی والیبال در شــرایطی این روزها در تهران در حال پیگیری است که هنوز لژیونرها به جمع 
شاگردان کوالکوویچ اضافه نشده اند.

طبق برنامه ای که سرمربی تیم ملی تعیین کرده، از هفته آینده لژیونرها به تدریج طی چند روز به تمرینات اضافه خواهند 
شد. سعید معروف، مجتبی میرزاجانپور، مرتضی شریفی، محمدجواد معنوی نژاد، فرهاد قائمی و صابر کاظمی نفراتی هستند 

که در اولین روزهای هفته آینده به تمرینات اضافه می شوند چون ماموریت باشگاهی شان به اتمام رسیده است.
در این میان اخباری مبنی بر مصدومیت ســعید معروف به گوش می رسد که در همین راستا امیر خوش خبر سرپرست 
تیم ملی والیبال گفت: مصدومیت معروف جزیی بوده و جدی نیســت. زمانی که او در ایتالیا حضور داشــت، از ناحیه کف پا 
کشیدگی جزیی پیدا کرده بود. این مصدومیت مشکلی را برای معروف ایجاد نمی کند و او از شنبه آینده در تمرین تیم ملی 

حاضر می شود.
خــوش خبر همچنین درباره زمان اضافه شــدن امیر غفــور و میالد عبادی پور عنوان کرد: امیر غفــور دیروز بازی های 
باشگاهی اش تمام شده، اما میالد عبادی پور هنوز یک بازی دیگر دارد. هنوز کوالکوویچ به من اعالم نکرده چقدر می خواهد به 

این ۲ بازیکن استراحت بدهد و آنها چه زمانی اضافه می شوند.

پــس از بازگشــت تیم ملی کشــتی فرنگی از 
اردوی  اولین  بزرگساالن آســیا،  قهرمانی  مسابقات 
جهانی این تیم از 14 اردیبهشت ماه آغاز خواهد شد.

فرنگی کاران روز ۳ اردیبهشت ماه با ترکیب رضا خدری 
در ۵۵ کیلوگرم، مهرداد مردانی یا شــیرزاد بهشتی طال در 
6۰ کیلوگرم، ســامان عبدولــی در 6۳ کیلوگرم، حامد تاب 
در 6۷ کیلوگرم، محمدرضا و محمدعلی گرایی در ۷۲ و ۷۷ 
کیلوگرم، ســعید عبدولی در ۸۲ کیلوگرم، حسین نوری در 
۸۷ کیلوگرم، مهدی علیاری در ۹۷ کیلوگرم و امیر قاسمی 
منجــزی در ۱۳۰ کیلوگــرم از طریق ارومچی راهی شــهر 
شی آن چین خواهد شد و طی روزهای ۷ و ۸ اردیبهشت به 

مصاف حریفان آسیایی خواهد رفت.

 در بازگشــت تیم از چین، شــاگردان بنــا چند روزی 
استراحت کرده و ســپس تمرینات شان را از ۱۴ اردیبهشت 
مجددا در خانه کشتی از سر خواهند گرفت. این اولین اردوی 
جهانی تیم ملی فرنگی خواهد بود. مسابقات جهانی ۲۰۱۹ 

اواخر شهریور ماه در قزاقستان برگزار می شود.
با وجودی که اردوی بعد از آســیایی آزادکاران در قالب 
اردوی مشترکی در عشق آباد ترکمنستان برگزار خواهد شد 
و آنها تصمیم به انتقال برخی از اردوهای شان به شهرستان ها 
را دارنــد اما فعال در برنامه تیــم ملی فرنگی اردوی خارج از 

تهران دیده نمی شود.
شاگردان بنا قرار است تا پیش از جهانی در دو تورنمنت 

اسپانیا و لهستان روی تشک بروند.

اضافه شدن لژیونرهای والیبال از هفته آیندهآغاز اولین اردوی جهانی تیم بنا از 14 اردیبهشت

شــهرداری دامغان در نظر دارد به اســتناد مجوز شورای 
محترم شــهر، احداث و بهره برداری بخشی از پارک دانشجو 
جهت ایجاد فضای پذیرایــی و تفریحی، برابر طرح موجود از 
طریق قرارداد B.O.T )ســاخت، بهره برداری، واگذاری( را به 

سرمایه گذاران واجد شرایط ذیل واگذار نماید:
1- اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای سوابق مدیریتی و اجرایی 

مشابه.
2- دارا بودن توان مالی الزم.

لذا از کلیه اشــخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط درخواست 
می گردد از تاریخ انتشار آگهی جهت دریافت اسناد مناقصه به 
امور قراردادهای شــهرداری مراجعه نموده و حداکثر تا پایان 
وقت اداری روز یکشــنبه مورخ 98/2/15 نســبت به تحویل 
پاکت های پیشنهادی به دبیرخانه شهرداری دامغان و دریافت 

رسید اقدام نمایند.
تلفن تماس و آدرس ســایت جهت کســب اطالعات بیشتر: 

 023-35256115 
www.damghan.ir
شهرداری دامغان

آگهی مناقصه عمومی 
»احداث و بهره برداری 

فضای پذیرایی و تفریحی 
پارک دانشجو«

)نوبت اول(

به موجب پرونده اجراییه 971146 در مورخ 98/2/15 از ساعت 9 الی 10  
صبح جلســه مزایده فروش دو باب آپارتمان واقع در شوشتر عمارلین 11 
عمار که یک باب به مســاحت 68/29 متر زیربنا همراه با انشعابات آب و 
برق و گاز و فاقد پارکینگ که طبق نظریه کارشــناس 1/084/350/000 
ریال برآورد قیمت گردیده و واحد دیگر به مساحت 91/33 متر مربع زیربنا 
و انشــعابات آب و برق و گاز و فاقد پارکینگ به قیمت 1/429/950/000 
ریال تعیین قیمت گردیده که با حضور نماینده محترم دادســتان در تاریخ 
فوق برگزار می گردد. به استناد ماده 128 قانون اجرای احکام مدنی مزایده 
از قیمت کارشناسی شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی به فروش خواهد 
رسید. متقاضیان می توانند در جلســه مزایده در وقت و ساعت مقرر فوق 
حضور یابند. برنده مزایده می بایســت ده درصد قیمت مزایده را در تاریخ 
مزایده به صورت چک تضمینی به دفتر اجرای احکام مدنی با اخذ رســید 
تحویــل و الباقی مبلغ را نیز ظرف یک ماه به صندوق دادگســتری واریز 
نماید. بدیهی است وفق مقررات ذیل ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی 
در صورتــی که برنده مزایده در موعد مقــرر )حداکثر یک ماه( بقیه بهای 
اموال را نپردازد ســپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و 
مزایــده تجدید می گردد داوطلبان می توانند در صورت تمایل جهت بازدید 
ســه روز قبل از مزایــده از واحدهای مذکور به نشــانی فوق الذکر بازدید 

نمایند.
دادورز اجرای احکام شعبه اول اجرای احکام مدنی 
دادگستری شهرستان شوشتر - الهام شلیبی

آگهی مزایده
شماره نامه: 13۹8037000120۶85
شماره پرونده: ۹70۹۹8۶1۹5۶005۹0
شماره بایگانی پرونده: ۹7114۶

برگ سبز و ســند کمپانی ســواری صبا GTX به 
رنگ سفید و شــماره موتور 528190 شماره شاسی 
S1412282985605 پرایــد مــدل 1382 پــالک 
ایران 23- 172 ن 39 بنام محمد رشیدی فرزند خلیل 

کد ملی 1200189401 مفقود گردیده اعتبار ندارد.

آگهی افراز و تقسیم پالک ۱۱۴۲۱ و ۶۴97/۱ بخش ۲۱ یزد
نظر به اینکه خانم فائزه فالح مهرجردی فرزند محمد مالک مشــاعی ششدانگ پالک فوق 
تقاضای افراز ســهم خود را دارد لذا از آقای جواد زارع مهرجردی فرزند اکبر به عنوان مالک 
مشاعی دعوت می شود مورخ 98/2/9 ساعت 8 صبح در محل اداره ثبت اسناد و امالک میبد 
حاضر تا همراه نماینده و نقشــه بردار ثبت به محل وقوع ملک جهت بررسی موضوع عزیمت 

شود. ضمنا عدم حضور شما مانع از انجام عملیات افراز نخواهد شد.
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان میبد 
هادی بیگی ده آبادی تاریخ انتشار: 98/1/26

امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختتساویبردبازیتیم

125159133122154. پرسپولیس

225147438182049. تراکتورسازی

32513843392447. استقالل

4251211236171947. سپاهان

525137527131446. پدیده 

533-6258982328. فوالد

131-72471072223. سایپا

429-82461171923. ذوب آهن

128-92577112324. پارس جنوبی جم

327-102541561720. ماشین سازی تبریز

426-112541472125. نساجی مازندران

925-122567122130. پیکان

824-132531571927. صنعت نفت آبادان

1519-1425310121227. نفت  مسجدسلیمان

2518-152539131843. سپیدرود رشت

* 2310-162537151538. استقالل خوزستان

جدول رده بندی لیگ برتر فوتبال- جام خلیج فارس

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


