
ورزشی

سرویس ورزشی-
در شرایطی که ظواهر امر نشان می دهد انتخابات 
فدراسیون کشتی خردادماه یعنی پس از ماه مبارک 
رمضان برگزار می شود، حاال خبر می رسد که مدارک 
10 نامزد ریاست این فدراســیون مورد تایید وزارت 

ورزش قرار نگرفت.
اواخر سال گذشته بود که ۲۱ مدعی احراز پست ریاست 
فدراسیون کشتی طی مهلت ۱۰ روزه کاری، رسماً با حضور 
در دبیرخانه فدراسیون کشتی ثبت نام کردند. این در حالی 
است که وزارت ورزش و مراجع ذیصالح باید طی ۴۵ روز بعد 
از پایان مهلت ثبت نام درخصوص تأیید صالحیت کاندیداها 
وارد عمل شــوند و در نهایت اســامی نفرات واجد شرایط را 

معرفی کنند.
دوره ۶ ماهه سرپرستی حمید بنی تمیم در فدراسیون 
کشتی روز ۱۵ اردیبهشت ماه به پایان می رسد و اگر وزارت 
ورزش قصد برگزاری مجمع را در همین ایام داشته باشد باید 
خیلی زودتر درخصوص اعالم زمان برپایی مجمع اقدام کند.
از سوی دیگر کاروان کشتی ایران هم باید طی روزهای 
۳ تا ۸ اردیبهشت ماه در رقابت های قهرمانی آسیا به میدان 
برود که مطمئناً اگر قرار بر برگزاری مجمع عمومی باشــد، 
متولیــان وزارت ورزش و حتی فدراسیون نشــین ها ترجیح 
می دهند این اتفاق بعد از رقابت های قهرمانی آسیا رخ دهد.

با این وجود از گوشه و کنار خبر می رسد وزارت ورزش 
فعــاًل قصد برگــزاری مجمع در این مقطع زمانی )اواســط 
اردیبهشت ماه( را ندارد، چراکه بالفاصله ماه مبارک رمضان 
فرا می رســد و طبیعتاً برگزاری مجمع هم یک ماه به تعویق 
می افتد. حال با توجه به این موضوع هیچ بعید نیست حکم 
سرپرســتی حمید بنی تمیم هم از روز ۱۵ اردیبهشت ماه 

برای یک یا دو ماه دیگر تمدید شود تا اعضای مجمع عمومی 
فدراســیون هم بتوانند بعد از ماه مبارک رمضان به انتخاب 

رئیس جدید فدراسیون اقدام کنند.
یکی از مســائلی که این احتمال را قوت می بخشد، عدم 
وجود رویدادهای مهم داخلی و خارجی در تقویم فدراسیون 
کشتی از اواسط اردیبهشت تا اواخر خرداد ماه است. مطمئناً 
همین وقفه در برنامه های داخلی و خارجی فدراسیون کشتی 
می تواند زمان خوبی برای ادامه سرپرســتی بنی تمیم برای 

برگزاری مجمع تا اواخر خرداد ماه باشد.
مدارک 10 نفر تایید نشد

حاال که تقریبا مسجل شده انتخابات فدراسیون کشتی 

اواسط اردیبهشت ماه برگزار نمی شود، خبرگزاری ایسنا در 
خبری مدعی شــد که ۱۰ نامزد ریاست فدراسیون کشتی 
تایید صالحیت نشــده اند. جلسه کمیســیون شرایط احراز 
تطبیق مدیریتی وزارت ورزش و جوانان به ریاست محمدرضا 
داورزنی معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان برگزار 
شد و پس از بررسی مدارک مدیریتی ۲۱ کاندیدای ریاست 
فدراســیون کشتی، مدارک ۱۰ نامزد ریاست این فدراسیون 

به تایید نرسید.
مجید خدایی و محمدرضــا توپچی از جمله چهره های 
شــاخص در این لیست هستند که مدارک مدیریتی آنها به 
تایید نرسیده و ۸ نامزد دیگر شناخته شده نیستند.این افراد 

یک هفته مهلت دارند تا مدارک الزم برای بررسی مجدد را 
به این کمیسیون ارائه دهند در غیر اینصورت اجازه شرکت 

در انتخابات را نخواهند داشت.
مدارک مدیریتی ۱۱ کاندیدا که در میان آنها چهره های 
شــاخص همچون امیررضا خادم، عبــاس جدیدی، علیرضا 
حیــدری، علیرضا دبیر و حمید بنی تمیــم، حضور دارند به 
تایید این کمیسیون رسید ودر ادامه مدارک این افراد برای 
تایید نهایی جهت حضور در انتخابات مورد بررسی نهادهای 

زیربط قرار خواهد گرفت.
21 نفر ثبت نام کردند

۲۸ اســفند ۱۳97 پایــان زمان ثبت نــام از نامزدهای 
ریاست فدراسیون کشــتی بود. در پایان زمان تعیین شده، 
رضا الیق دبیر فدراسیون کشتی گفت: ۲۱ نفر جهت حضور 
در انتخابات فدراسیون کشتی ثبت نام کردند که اسامی آنها 
به همراه مدارکشــان بالفاصله بــه وزارت ورزش و جوانان 

ارسال شد.
دبیر مجمع عمومی فدراســیون کشتی در پایان خاطر 
نشان کرد: اســامی نفرات واجد شرایط شرکت در انتخابات 
فدراسیون پس از تأیید صالحیت ها از سوی وزارت ورزش و 
جوانان بصورت رسمی اعالم می شود. بر این اساس امیررضا 
خادم به عنوان نخســتین کاندیــدا در روز اول ثبت نام کرد. 
ســپس علیرضا دبیر، علیرضا حیدری، مجید خدایی، حمید 
بنی تمیــم و عباس جدیدی با ثبت نام رســمی برای احزار 

پست ریاست فدراسیون وارد گود شدند.
هر چند از حاال زود است درباره رئیس آینده فدراسیون 
کشتی گمانه زنی کرد ولی با بررسی شرایط موجود می توان 
به این نتیجه رسید که شانس حمید بنی تمیم، علیرضا دبیر، 

امیر خادم و علیرضا حیدری بیش از نامزدهای دیگر است.

انتخابات خردادماه و پس از ماه مبارک رمضان برگزار می شود

وزارت ورزش مدارک 10 نامزد را تأیید نکرد
به یاد جانباز شهید فرمانده رحیم انصاریرقابت بنی تمیم، دبیر، خادم و حیدری برای ریاست فدراسیون کشتی

جانبازی که درآستانه بهار ۹۸ به شهادت رسید
جانباز شهید، »حاج رحیم انصاری« که 
از پیشکســوتان انقالب و جبهه و از سرداران 
جنگ بود، در خانواده ای بسیار مستضعف در 

رهنان اصفهان به دنیا آمد.
با شــروع جنگ به همراه ســردار شهید 
فریدون بختیاری و ســردار مرتضی قربانی به 
آبادان رفت که در همان جا از ناحیه پا بشدت 
مجروح و جانباز شــد که تا مدت ها مشغول 

مــداوای آن بود. جراحت و جانبازی به هیچ وجه مانــع او برای رفتن دوباره 
به جبهه نشــد و با شور و شــوقی زایدالوصف، بارها به جبهه رفت و علیرغم 
جانبازی، مسئولیت های مهمی در لشکرهای ۵ نصر و ۲۵ کربال به فرماندهی 

سردار قربانی داشت.
از ویژگی های بارز این سردار شهید چهره گشاده و خنده رویی حتی در اوج 

سختی و تلخی و درد و دشواری ها بود.
جانباز شهید، حاج رحیم انصاری روح بی قرار و نا آرامی داشت که پیوسته 
در طلب و آرزوی شهادت بود و سرانجام پس از سال ها تحمل درد و رنج انواع 
جراحت ها و بویژه عوارض مجروحیت شیمیایی در شامگاه جمعه ۱7 اسفند به 

دیدار معبود شتافت و شاهد شهادت را در آغوش کشید.

حدیث دشت عشق

آغاز مراحل تمدید قرارداد بازیکنان استقالل
بهتاش فریبا، پیشکســوت باشگاه اســتقالل درباره لزوم تمدید قرارداد 
بــا بازیکنان تأثیرگذار این تیم مانند پاتوســی اظهار کرد: پارســال تیم ما از 
رفتن پنج، شــش بازیکن درجه یک لطمه خورد. شــرایط حرفه ای می گوید 
که نمی توان جلوی بازیکــن را بگیرید چون هرکس برای بهتر زندگی کردن 
می تواند تصمیم بگیرنــد. به نظرم تصمیم امید ابراهیمی باتوجه به شــرایط 
اقتصادی و سنی او تصمیم درستی بود. بنا به شرایط پارسال ما باید تجربه ای 
کســب کنیم که زودتر تصمیم گرفته بشود چون ســرمربی ما هم با باشگاه 
قرارداد دارد و دیگر نگرانی بابت مربی سال بعد ندارد. قرارداد او هم از نظر پولی 
باال است و نمی توانیم کار دیگری کنیم. هم چنین باید بازیکن با نظر کادرفنی 
جذب شــود. دیگر هم کمیته فنی ای وجود ندارد که نظرش را منتقل کند. با 
این اوصاف من می دانم که مدیریت بــرای تمدید قرارداد بازیکنان، کارش را 
شروع کرده ولی رسانه ای نکرده اند. آنها شلوغ نمی کنند تا حاشیه درست نشود 

و باشگاه در آرامش کار خودش را پیش ببرد.
مایلی کهن: از جرگه کارشناسان خارج شده ام

سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران گفت: من از جرگه کارشناسان خارج 
شده ام و مدت ها است صحبتی نکرده ام، شاید قبال در مورد اقتصاد می توانستم 
حــرف بزنم ولی االن در مورد این مســئله هم نمی توانم صحبت کنم. محمد 
مایلی کهن درخصوص اینکه گفته می شود فدراسیون فوتبال در حال مذاکره 
با مربیان مختلف برای تیم ملی است و حتی نام کلینزمن هم از شب گذشته 
برای هدایت تیم ملی مطرح شــده اســت گفت: مدت ها است در مورد هیچ 
چیزی صحبت نمی کنم، مردم این همه مشــکل دارند و مشکالت سیل اظهر 
من الشمس است. وی افزود: این همه مشکل اقتصادی در این مملکت وجود 
دارد بعد می گویند کلینزمن بیاید یا نیاید! مگر کلینزمن فیل هوا می کند؟ اگر 
شما از من سؤال می کنید من کارشناس نیستم و از جرگه کارشناسان بیرون 
آمده ام! کارشناس مفاهیم مختلفی دارد که من در جمع آنها نیستم.شما اصال 
از من در مورد فوتبال نپرسید هر چند قبال می توانستم بگویم در مورد مسائل 
اقتصادی ســؤال کنید االن همان را هم نمی توانم بگویم. سرمربی سابق تیم 
ملی ایران تاکید کرد: مصاحبه های من ۱۵-۲۰ سال است که ضبط شده ولی 
مــا نفهمیدیم که چه زمانی باید دعا کنیم که باران بیاید و چه زمانی که دعا 
کنیم که باران نیاید! چون هم زمانی که می آید مشکل داریم و هم زمانی که 
باران نمی بارید، پس مشــکل جای دیگری است. ما متوجه نشدیم کی گرانی 
می شــود و کی ارزانی؟این صحبت ها در آرشیو وجود دارد ولی از من در مورد 

فوتبال و این مسائل سؤال نکنید.
ثبت رکورد جدید سردار در لیگ روسیه

ســتاره ایرانی زنیت در آمار گلزنی رکورد جدیدی را در لیگ روســیه به 
نامش ثبت کرد.

سایت اسپورت اکسپرس روسیه خبر داد که زنیت یکشنبه شب گذشته با 
درخشــش دوباره سردار آزمون، ستاره ایرانی اش آنژی را با ۵ گل مغلوب کرد. 
سردار در این بازی بار دیگر برای تیمش گلزنی کرد و او اکنون در 9 بازی برای 
زنیت 9 گل زده است که به رکورد باالترین گل زده در ۶ سال گذشته در لیگ 
روسیه برای او است. بهترین فصل آزمون در سال ۲۰۱۵-۲۰۱۶ رقم خورد که 
به همراه روســتوف نایب قهرمان شد و او در فصل 9 گل به ثمر رساند. سردار 

به دنبال رکوردی جدید به نامش در لیگ روسیه است.

دیدارهای هفته سی و دوم لیگ دسته اول امروز 
پیگیری می شود و مسابقات حساس و هیجان  انگیزی 

را در این روز شاهد هستیم.
دیدارهای هفته ســی و دوم لیگ دسته اول عصر امروز 
برگزار می شود. در حســاس ترین بازی تیم گل ریحان البرز 
که در رده ســوم جدول قرار دارد میزبان تیم سرخپوشــان 
پاکدشــت اســت. هر دو تیم مدعی صعود هســتند البته 
سرخپوشــان هفته گذشــته در خانه خود یک شکست دور 
از انتظار مقابل فجرسپاســی داشــتند و به همین دلیل به 
رده پنجم جدول ســقوط کرد با این حال شاگردان مهدی 
پاشــازاده این بار باید جبران مافات کننــد تا همچنان در 
کــورس صعود باقی بمانند. گل ریحــان هم که تنها مدعی 
برنده هفته گذشته بود نمی خواهد این مسابقه ۶ امتیازی را 
از دست بدهد. شاگردان مجتبی حسینی در صورت پیروزی 

شانس صعود به رده دوم را هم دارند.
گل گهرسیرجان که صدرنشین مسابقات است به مصاف 
تیم رده هفتمی فجرسپاسی شیراز می رود. فجر هفته گذشته 
با شکست سرخپوشان شگفتی ســاز شد و اگر در این بازی 
خانگی هم گل گهر را شکســت بدهد امکان دارد سرنوشت 
قهرمانی و تیم های صعود کننده به لیگ برتر را تغییر بدهد. 

شاهین شهرداری بوشــهر تیم دوم جدول هم در خانه 
میزبان تیم ملوانی است که هفته گذشته تیم آلومینیوم اراک 
را شکســت داد.ملوان هم اگر چه شانسی برای صعود ندارد 
ولی بــرای دفاع از اعتبارش با تمام توان بازی خواهد کرد و 
شاید ملوان هم نقش پر رنگی در سرنوشت صعودکنندگان 

داشته باشد. 
تیم آلومینیوم اراک هم که در رده چهارم جدول اســت 
این هفته استراحت دارد و رقابت رقبایش را نظاره می کند. 

این هفته نبرد مدعیان و باالنشینان جدول نفس ها را در 
ســینه حبس می کند و ممکن است معادالت جدول تا حد 

زیادی حل شــود و شاید هم با نتایج عجیبی که رقم بخورد 
گره صدرنشینان جدول سخت تر و کورتر شود! برنامه هفته 

سی و دوم لیگ دسته اول فوتبال به این شرح است:
سهشنبه 27 فروردین 1398

*گل ریحان البرز.......................................سرخپوشان پاکدشت

جدال نفس گیر مدعیان در هفته سی و دوم لیگ دسته اول 

گل ریحان البرز- سرخپوشان پاکدشت؛ تقابل ۶ امتیازی در کرج

کمیته ملی المپیک براساس برنامه فدراسیون ها در سال جاری و به خصوص میادین انتخابی المپیک که 
در پیش دارند میزان بودجه و سقف پرداختی به هر یک از آنها را مشخص می کند.

اگرچه وزارت ورزش به عنوان متولی ورزش کشــور تأمین هزینه های فدراســیون ها را عهده دار است اما بخش قابل 
توجهی از بودجه آنها هم توسط کمیته ملی المپیک تأمین و پرداخت می شود.

بودجه مصوب کمیته ملی المپیک برای فدراسیون ها بر اساس جایگاه و نوع فعالیت های آنها متفاوت است. این کمیته 
سال گذشته با این رویکرد میزان بودجه تخصیصی به هر یک از فدراسیون ها را مشخص و بر اساس آن در مراحل مختلف، 

واریزی به حسابشان را انجام داد.
البته به منظور »مدیریت هزینه« و اجرایی شــدن آن در فدراســیون ها، کمیته ملی المپیک عالوه بر تعیین بودجه 
مصوب برای هر فدراسیون، سقف ۲ میلیارد تومان را برای پرداختی به آنها تصویب کرد. بر این اساس سال گذشته و در 
میان فدراســیون ها، کشتی بیشترین دریافتی را از کمیته ملی المپیک داشت. بودجه تخصیصی این کمیته به کشتی به 
اندازه سقف تعیین شده یعنی ۲ میلیارد تومان بود. دیگر فدراسیون ها هم صد درصد بودجه مصوب خود را دریافت کردند.

کمیته ملی المپیک قصد دارد برای تخصیص بودجه به فدراســیون ها در سال جاری نیز چنین شیوه ای را اجرا کند. 
البته هنوز نه میزان بودجه جداگانه فدراسیون ها مشخص شده و نه سقف پرداختی به آنها؛ اما این مهم تا پیش از اولین 
واریزی بودجه به حســاب فدراســیون ها مورد رســیدگی قرار می گیرد تا ورود و خروج های مالی کمیته در این بخش به 

صورت قانونمند انجام شود.

2 میلیارد، سقف پرداختی کمیته ملی المپیک به فدراسیون ها 
برای حضور  باقری  صالحیت مدیریتی کوروش 

در انتخابات فدراسیون وزنه برداری تایید شد.
پس از پایان ثبت نام کاندیداهای انتخابات فدراسیون 
وزنه برداری، کمیســیون تطبیق برای بررسی صالحیت 
مدیریتی کاندیداها برگزار شد و هشت نفر تایید شدند.در 
این میان کوروش باقری و حسین مقامی تایید نشده بودند 
که کوروش باقری با تکمیل مدارک خود، در جلسه مجدد 

کمیسیون تطبیق صالحیتش تایید شد.
اسامی کاندیداهای وزنه برداری که صالحیت مدیریتی 

شان تایید شده به شرح زیر است:
۱- محمدرضا آخوندی

۲- سجاد انوشیروانی
۳- کوروش باقری

۴- عبدالکریم پورکیان
۵- حسین رضازاده

۶- نصرت اهلل عابدینی
7- شهرام عظیمی
۸- فرشاد غزالیان

9- علی مرادی.
اگرچه دیروز صالحیت کورش باقری مورد تایید قرار 
گرفت ولی اخبار دریافتی از فدراسیون وزنه برداری حکایت 
از آن دارد که در روز مجمع باقری احتماال به نفع حسین 
رضازاده کناره گیری می کند. کورش باقری رابطه بســیار 
خوبی با حســین رضازاده دارد و زمان ریاست رضازاده بر 
وزنه برداری، باقری ســرمربی تیم ملی بود و اتفاقا نتایج 

بسیار خوبی نیز بدست آورد.
با شــرایط موجود به نظر می رسد که همچنان رقابت 
برای ریاســت وزنه برداری بین مرادی و رضازاده اســت، 
هرچنــد که رئیس فعلــی وزنه برداری شــرایطش بهتر از 

رضازاده است.

باقری در انتخابات وزنه برداری به نفع رضازاده کنار می کشد؟

صفحه 9
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳9۸

۱۰ شعبان ۱۴۴۰ - شماره ۲۲۱۶۲

برنامه پخش زنده ورزش از تلویزیون
سهشنبه 27 فروردین

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

چهارشنبه 28 فروردین
هفته 26 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 1398

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

پنجشنبه 29 فروردین 1398
*سایپا.............................................................................................سپاهان)ساعت۱9(
*نفت  مسجدسلیمان......................................استقالل خوزستان)ساعت۱9:۱۵(

جمعه 30 فروردین 1398
*تراکتورسازی..................................................................................پیکان)ساعت۱۸(
*پارس جنوبی جم.........................................................سپیدرود رشت)ساعت۱9(
*نساجی مازندران..............................................................پدیده مشهد)ساعت۱9(
*فوالد.................................................................صنعت نفت آبادان)ساعت ۱9:۱۵(

جدول رده بندی لیگ دسته اول فوتبال - جام آزادگان

امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختتساویبردبازيتیم

2712132442۶1849 1. گل گهرسیرجان

2281212431171448. شاهین شهرداری بوشهر

327129۶28171145. گل ریحان البرز

428111252421345. آلومینیوم اراک

5271110۶47311۶43. سرخپوشان پاکدشت

۶271010730191140. مس کرمان

72791082420437. فجر سپاسی

82791083128337. بادران تهران

73۶-92710۶112431. قشقایی شیراز

102889113939033. مس رفسنجان

* 112891182۶25132. ملوان انزلی

1728-1228۶10122138. نود ارومیه

1125-1327510121829. خونه به خونه

1425-1427510122539. شهرداری تبریز

1725-1528510131۶33. کارون اروند خرمشهر

1422-1۶27410131731. شهرداری ماهشهر

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

امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختتساویبردبازیتیم

125159133122154. پرسپولیس

225147438182049. تراکتورسازی

32513843392447. استقالل

425121123۶171947. سپاهان

52513752713144۶. پدیده 

533-۶258982328. فوالد

131-72471072223. سایپا

429-824۶1171923. ذوب آهن

128-92577112324. پارس جنوبی جم

327-1025415۶1720. ماشین سازی تبریز

42۶-112541472125. نساجی مازندران

925-1225۶7122130. پیکان

824-132531571927. صنعت نفت آبادان

1519-1425310121227. نفت  مسجدسلیمان

2518-152539131843. سپیدرود رشت

* 2310-1۶2537151538. استقالل خوزستان

جدول رده بندی لیگ برتر فوتبال- جام خلیج فارس

* محاسبه امتیازات تیم اســتقالل خوزستان با احتساب ۶ امتیاز منفی 
صورت گرفته است.

A جدول رده بندی لیگ قهرمانان آسیا- گروه
امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختمساویبردبازيتیم

13210۶337. ذوب آهن

23111۶424. الزورا

33102۶513. النصر

۶3-4310228. الوصل

C جدول رده بندی لیگ قهرمانان آسیا- گروه
امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختمساویبردبازيتیم

13201532۶. الهالل

23111۶514. الدحیل

24-3311135. استقالل

12-4302134. العین

برنامه نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان آسیا - ۲۰۱9
گروه اول

سهشنبه 3 اردیبهشت 1398 
* الزورا عراق.......................................................... النصرعربستان )ساعت ۱9:۳۰(
*ذوب آهن ایران............................................................ الوصل امارات )ساعت ۲۰(

سهشنبه 17 اردیبهشت 1398 
* الزورا عراق......................................................... ذوب آهن ایران )ساعت ۱9:۳۰(
*النصرعربستان....................................................... الوصل امارات )ساعت ۲۲:۳۰(

سهشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳9۸ 
* الوصل امارات ........................................................... الزورا عراق )ساعت ۲۰:۲۵(
* ذوب آهن ایران................................................... النصرعربستان )ساعت ۲۱:۳۰(

گروه سوم
سهشنبه 3 اردیبهشت 1398 

* الهالل عربستان.................................................. استقالل ایران )ساعت ۱9:۳۰(
* العین امارات .......................................................... الدحیل قطر )ساعت ۲۰:۳۰(

دوشنبه 16 اردیبهشت 1398 
* استقالل ایران........................................................ الدحیل قطر )ساعت ۲۰:۳۰(
* الهالل عربستان..................................................... العین امارات )ساعت ۲۳:۳۰(

دوشنبه 30 اردیبهشت 1398 
* العین امارات....................................................... استقالل ایران )ساعت ۲۲:۳۰(
* الدحیل قطر.................................................... الهالل عربستان )ساعت ۲۲:۳۰(

گروه چهارم
دوشنبه 2 اردیبهشت 1398 

* االهلی عربستان.................................................... پرسپولیس ایران )ساعت ۲۰(
* السد قطر.................................................... پاختاکور ازبکستان )ساعت ۲۰:۳۰(

دوشنبه 16 اردیبهشت 1398 
* پاختاکور ازبکستان....................................... پرسپولیس ایران )ساعت ۱9:۳۰(
* السد قطر.......................................................... االهلی عربستان )ساعت ۲۳:۱۵(

دوشنبه 30 اردیبهشت 1398 
* پرسپولیس ایران........................................................ السد قطر )ساعت ۱9:۳۰(
* االهلی عربستان........................................ پاختاکور ازبکستان )ساعت ۲۳:۵۰(

D جدول رده بندی لیگ قهرمانان آسیا- گروه
امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختتساویبردبازيتیم

131204315- پاختاکور ازبکستان

14-2311134- السد قطر

331113214- پرسپولیس ایران

13-4310223- االهلی عربستان

رئیس  فدراســیون کاراته، وحیــد مومنی را به عنوان 
سرپرست دبیری فدراسیون کاراته معرفی کرد.

سیدحســن طباطبایی، طی حکمی وحید مومنی را به عنوان 
سرپرســت دبیــری این فدراســیون معرفی کــرد. در متن حکم 
طباطبایی آمده اســت: »با عنایت به شایســتگی، تجارب، تعهد و 
تخصــص جنابعالی بدینوســیله به عنوان سرپرســت دبیری این 
فدراســیون منصوب می گردید. توفیق جنابعالی در راه خدمت به 
نظام مقدس جمهوری اسالمی و اعتالی فرهنگ غنی اسالمی در 

ورزش کاراته کشور را از خداوند متعال خواهانم.«
وحید مومنی ریاست سازمان لیگ فدراسیون کاراته را نیز برعهده  دارد. پس از برگزاری انتخابات فدراسیون کاراته در 
تاریخ ۲۳ اسفند سال گذشته و انتخاب طباطبایی به عنوان رئیس جدید این فدراسیون، آشوری سرپرست سابق فدراسیون 

به عنوان دبیر این فدراسیون انتخاب شد اما با گذشت یک ماه جای خود را به مومنی داد.
آشوری از مدیران قدیمی کاراته بوده که مدتها و در زمان روسای مختلف دبیرکلی این فدراسیون را برعهده داشت اما 

با ورود طباطبایی به این فدراسیون، همکاری کاراته و آشوری به نقطه پایان رسید.

معرفی دبیر جدید فدراسیون کاراته 
سرمربی تیم ملی کشتی آزاد گفت: امیدواریم کشتی آزاد هر چه زودتر به روزهای اوجش برگردد؛ هر چند 

نیازمند ابزار و امکانات هستیم.
 غالمرضا محمدی در تازه ترین صحبت هایش درباره شــرایط آزادکاران در آستانه اعزام به مسابقات قهرمانی آسیا در 
چین اظهار داشت: آخرین روزهای اردوی هشتم را سپری می کنیم و روز جمعه عازم چین هستیم. شرایط بچه ها، هم از 
نظر روحی و هم جســمی خوب است و از همه مهم تر در فضایی آرام کارمان را انجام دادیم. امیدواریم این موضوع بتواند 
به موفقیت تیم کمک کند. قهرمانی آسیا امسال با توجه به اینکه جز رنکینگ سیستم اتحادیه جهانی است، سطح باالتری 
خواهد داشت. بدون شک تمام مدعیان با تمام توانشان خواهند آمد و ما هم به عنوان مدعی کسب عنوان قهرمانی گام به 
این رقابت ها خواهیم گذاشت. وی افزود: ناچار هستیم به جوانان میدان دهیم و باتجربه ها را هم حفظ کنیم. جو خوبی در 
اردوها حاکم است؛ همین نفرات می توانند آینده کشتی ما را تضمین کنند که می توانند در کنار باتجربه ها چیزهای زیادی 
یاد بگیرند. امیدواریم کشتی آزاد هر چه زودتر به روزهای اوجش برگردد؛ هر چند نیازمند ابزار و امکانات هستیم و از همه 
مهم تر نیازمند زمان هستیم که بتوانیم به شرایط ایده آل در کشتی آزاد برسیم.  محمدی درباره انتخاب رئیس فدراسیون 
کشتی گفت: کشتی ما اگر هر چه زودتر از بالتکلیفی خارج شود می تواند با آرامش کار را دنبال کند؛ امیدوارم هر چه به 
صالح کشتی است و هر کسی که می تواند به کشتی کمک کند مدیریت کشتی را در دست بگیرد. بنی تمیم هم در این 

مدت حمایت خوبی داشته است، اما امیدواریم کشتی هر چه زودتر به ثبات و آرامش برسد.

محمدی:امیدواریم کشتی آزاد هرچه زودتر به روزهای اوجش برگردد

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 139760317007004958 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی 
شهرســتان بهبهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی مرتضی فرخ نژاد فرزند 
فتح اله بشناسنامه 771 شماره ملی 1861211627 صادره از بهبهان در ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 14/38 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 5640 
اصلی واقع در بخش یک بهبهان خریداری از مالک رسمی حمیدرضا اطیب احراز 
گردیده اســت. لذا مشــخصات متقاضی مورد تقاضا بمنظــور اطالع عموم در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشــند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید عرضحال ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/1/27                   تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/2/10
کاظمی- رئیس ثبت بهبهان

برابــر آراء صادره هیئت تعیین تکلیف مســتقر در ثبت اســناد و امالک 
شهرســتان ســنندج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان ذیل تایید گردیده لذا 
بدین وسیله مشــخصات امالک در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع عموم 
آگهی می گردد در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی داشــته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ 
الصاق در محل تا مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نمایند و پس از 
اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع 
قضایــی تقدیم و گواهی اخذ و تحویل اداره ثبت نمایند بدیهی اســت در صورت 
انقضــای مدت مذکور و عدم وصول و گواهی اخذ تحویل اداره ثبت نمایند بدیهی 
اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض سند مالکیت طبق 
مقررات صادر خواهد شد صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست.

چهاردانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه به نام خانم آسیه باغبانیان فرزند محمد 
رشــید کد ملی 3839517923 و دو دانگ مشاع از ششدانگ به نام آقای میکائیل 
باغبانی فرزند محمد رحیم کد ملی 3839071161 تحت پالک 3859 فرعی از 4 
اصلی بخش ده به مســاحت 160/80 متر مربع به آدرس سنندج حسن آباد شهرک 

سینا کوچه 12 متری
تاریخ انتشار نوبت اول 98/1/27                  تاریخ انتشار نوبت دوم 98/2/10

اداره ثبت اسناد و امالک سنندج 
 جالل شجاعی 

آگهی رای هیئت قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه 
قانون  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره 139760317007004972 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی شهرستان بهبهان 
تصرفــات مالکانه و بالمعارض متقاضی مرتضی فرخ نژاد فرزند فتح اله بشناســنامه 771 
شماره ملی 1861211627 صادره از بهبهان در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
20 متــر مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 5640 اصلــی واقع در بخش یک بهبهان 
خریداری از مالک رســمی حمیدرضا اطیب احراز گردیده اســت. لذا مشخصات متقاضی 
مورد تقاضا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتی 
که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند، می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید عرضحال ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 
قضایی تقدیم نمایند بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/1/27                        تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/2/10
                                    کاظمی- رئیس ثبت بهبهان

شناســنامه مالکیت)برگ ســبز( و ســند کارخانه)بــرگ فروش( 
یکدســتگاه کامیون کمپرســی بنز تیپ ال پی کا 32/608 به رنگ 
نارنجی مدل 1388 و شــماره موتور 33491010165457 و شماره 
شاسی  37406016438336 و شماره انتظامی 45 ایران 682 ع 57 
بنام سازمان دهیاری قاسم آباد محل ثبت کهنوج به نام نماینده امیر 

اسالمی نیا مفقود گردیده از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ 
آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شــماره 139760317007004970 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی شهرستان بهبهان 
تصرفــات مالکانه و بالمعارض متقاضی مرتضی فرخ نژاد فرزند فتح اله به شناســنامه 771 
شــماره ملی 1861211627 صادره از بهبهان در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
20 مترمربــع مفروز و مجزی شــده از پالک 5640 اصلی واقــع در بخش یک بهبهان 
خریداری از مالک رســمی حمیدرضا اطیب احراز گردیده اســت. لذا مشخصات متقاضی 
مــورد تقاضا بــه منظور اطالع عمــوم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رســید عرضحال ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/1/27                          تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/2/10
کاظمی- رئیس ثبت بهبهان

*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 ۱7 

برگزار می شود.

کمک چشمگیر هیونگ مین 
به بازماندگان آتش سوزی در کره  جنوبی

ســون هیونگ مین ۱۰۰ هزار پوند به بازماندگان حادثه آتش ســوزی در 
کشورش کمک کرد.

به گزارش دیلی میل، سون هیونگ مین ستاره این روزهای تیم تاتنهام، 
از جمله اولین افرادی بود که به بزرگترین آتش ســوزی جنگل در کره جنوبی 
واکنــش نشــان داد و ۱۰۰ هزار پوند نیز کمک مالی کرد. این آتش ســوزی 
گســترده باعث شده است تا ۱۳۵ منزل مسکونی تخریب شده و بیش از ۱7 
هزار آتش نشــان را درگیر خود کرده است. این آتش سوزی باعث کشته شدن 
دو نفر شده و هزاران نفر نیز منازل مسکونی خود را ترک کردند. سون هیونگ 
مین با اشــاره به این اتفاق گفت: درست است که من خارج از کشورم زندگی 
می کنم ولی از اخبار کشــورم غافل نیســتم و این اتفاق باعث ناراحتی شدید 
من شد و خواستم حتماً کاری برای افرادی که دچار این مصیبت شدند انجام 
دهم. پول خیلی اهمیت ندارد و مهم این اســت که یاد این افراد باشــیم و به 
آنها کمک کنیم. این آتش ســوزی باعث شده است ۵۲۵ هکتار از جنگل های 
کره نابود شوند و خودروها و منازل زیادی نیز در آتش سوختند. با وجود این 
کمک، خیلی ها به انتقاد از میزان کمک ســون پرداختند چرا که این بازیکن 
هفته ای ۱۴۰ هزار پوند حقوق دریافت می کند و این پول، حقوق کمتر از یک 

هفته این بازیکن است.
 FIBA رقابت حامد حدادی و یائو مینگ در نظرسنجی 

فدراسیون جهانی بســکتبال برای انتخاب بهترین سنتر تاریخ بسکتبال 
آسیا، نظرسنجی را به راه انداخته است که حامد حدادی سنتر تیم ملی ایران 

نیز یکی از گزینه ها است.
فدراســیون جهانی بســکتبال )FIBA( در گزارش به مقایسه دو اسطوره 
بسکتبال آسیا حامدی حدادی از ایران و یائو مینگ از چین پرداخته است و با 
به راه انداختن یک نظرسنجی از دوستداران بسکتبال خواسته است تا بهترین 

سنتر تاریخ بسکتبال آسیا را انتخاب کنند.
در حال حاضر حامد حدادی برای تیم شانفیل کشور لبنان بازی می کند و 

یائو مینگ ریاست فدراسیون بسکتبال چین را بر عهده دارد.

* احسان حدادی نایب قهرمان پرتاب دیسک المپیک لندن که این روزها برای 
آماده سازی خود برای مسابقات قهرمانی آسیا در اردوی آمریکا به سر می برد 
تســت دوپینگ داد. حدادی در چند روز گذشته در دو مسابقه بین المللی در 
آمریکا شــرکت کرد که با رکوردهــای ۶7/۱9 و ۶۵/79 به عنوان قهرمانی و 
نایب قهرمانی رســیده بود. مأموران ضد دوپینگ این بار از آلمان برای گرفتن 
تست دوپینگ احسان حدادی به صورت سرزده آمده بودند. این سومین تست 

دوپینگ حدادی در چند ماه گذشته است.
* در جریان برگزاری یکصد و شصت و چهارمین نشست هیئت رئیسه 
و اجرایی کمیته ملی پارالمپیک که صبح دیروز در محل کمیته برگزار 
شد، به پیشــنهاد رئیس کمیته و با موافقت اعضای هیئت رئیسه و 
اجرایی، هادی رضایی به عنوان دبیر اجرایی کمیته به مدت چهار سال 

انتخاب شد.
* ترکیب تیم ملی دوچرخه ســواری جاده در فاصله زمانی هشت روز مانده به 
آغاز مسابقات قهرمانی آســیا اعالم شد. تیم ملی ایران ساعت ۱7 روز جمعه 
راهی ازبکستان محل برگزاری مسابقات می شود. ترکیب تیم ملی به شرح زیر 
اســت: *رده بزرگساالن: سعید صفرزاده، بهنام آرین، حمید پورهاشم، مهدی 
ســهرابی و مرتضی رضوانی* بهنام آرین نماینده ایران در تایم تریل انفرادی 
اســت. *رده امید: امیرحسین جمشیدیان و محمد گنج خانلو * جمشیدیان 
در تایم تریل انفرادی رکاب می زند*رده جوانان: مسعود خاکی* بانوان: ماندانا 

دهقان و سمیه یزدانی * دهقان در تایم تریل انفرادی حضور دارد.

خواندنی از ورزش ایران

اعالم مفقودی
پروانه اشتغال به کار مهندسی به نام مهندس خسرو رستمی به 
شماره 00020-100-35 به تاریخ صدور 87/11/12 و شماره 
عضویت 02036-0-1-35 مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

ت دوم
نوب


