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حدیث دشت عشق

صفحه 9
چهار شنبه ۲۵ دی ۱۳9۸ 
۱9 جمادی االول ۱۴۴۱ - شماره ۲۲۳۸۲

سرپرســت معاون قهرمانی وزارت ورزش می گوید کیمیا علیزاده خانه و سکه هایش را گرفت و به مردم 
ایران پشت کرد.

مهدی علی نژاد در تازه ترین صحبت های خود اظهار داشت: خانم کیمیا علیزاده یک بیانیه کامال سیاسی داده که فکر 
می کنیم کار خودش هم نیست و برایش نوشته اند. باعث تاسف است ورزشکاری که زندگی اش را مدیون مردم ایران است 

و در این نظام و در این شرایط رشد کرده و حمایت شده این طور کاری انجام بدهد. 
وی افزود: حمایت های بی نظیری از او شده که به مدال المپیک انجامیده است. با وجود آسیب های متعدد و بیماری های 
بســیار مســئوالن مثل فرزند خودشان به او رســیدگی کردند. نهایتا او از ایران می رود و بیانیه سیاسی صادر می کند که 
ارزش های ما را زیر ســؤال ببرد. در این بیانیه هم عدم صداقت حاکم اســت. اگر شرایط این قدر بد است چطور این همه 
توفیق به دست آورده و زندگی اش تغییر کرده است؟ من نمی خواهم درباره حمایت ها حرف بزنم اما به هر حال خانه ای 

گرفته و سکه هایی که دریافت کرده نشان می دهد شرایط برایش خیلی هم بد نبوده است. 
علی نژاد خاطرنشــان کرد: هر کس می تواند درباره آینده اش تصمیم بگیرد. شاید او دوست داشته مهاجرت کند اما 
برای اینکه کارش زودتر انجام شــود، نباید صداقت را زیر پا بگذارد و به ملت خودش پشت بکند. من باز هم می گویم اگر 
شــرایط این قدر بد بوده چطور این همه توفیق حاصل شــده است. فکر می کنم این حرف ها کم لطفی و بی انصافی است. 
چقدر خوب است که ورزشکاران ما اول پهلوانی را یاد بگیرند و بعد به قهرمانی برسند. ورزشکار ملی زمانی ورزشکار ملی 

است که زیر پرچم ایران و در کشور خودش باشد. جز ابراز تاسف حرف دیگری نمی توانم بزنم.

انتقادات معاون وزیر ورزش از رفتار کیمیا علیزاده 
بررســی روند انتقال یحیی گل محمدی به پرسپولیس نشان می دهد، این باشگاه چیزی حدود ۹ میلیارد 

تومان برای سرمربی جدیدش باید پرداخت کند.
پس از کش  و قوس های فراوان، دوشــنبه باشگاه شهر خودرو خراسان، رضایت نامه یحیی گل محمدی را صادر کرد تا 

این مربی بتواند قرارداد همکاری خود را با باشگاه پرسپولیس به مدت یک فصل و نیم، به امضا برساند.
بر اســاس پیگیری های خبرگزاری ایسنا مشخص شده باشگاه شــهر خودرو در ابتدا با جدایی گل محمدی مخالفت 
می کند اما پس از چند دور مذاکره و بر اســاس گفته فرهاد حمیداوی، فشــارهای وارد شده، وی موافقت می کند که در 

صورت پرداخت ۶ میلیارد تومان، رضایت نامه گل محمدی صادر شود.
از قرار معلوم، پرسپولیســی ها که با مشکالت مالی مواجه بودند، در تامین مبلغ درخواستی باشگاه شهر خودرو دچار 
مشکل می شوند و سعی می کنند این پول را در قالب دو چک پرداخت کنند. در ادامه مذاکراتی در این زمینه انجام می شود 
و در نهایت حمیداوی اعالم می کند که در صورت صدرو چک شخصی یکی از اعضای هیئت  مدیره پرسپولیس، نامه رضایت 
نامه گل محمدی را امضا خواهد کرد. از این رو یکی از اعضای هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس، طی دو فقره چک با فاصله 
دو ماه، ۶ میلیارد تومان در وجه باشــگاه شهر خودرو پرداخت می کند تا این گونه رضایت نامه گل محمدی برای حضور در 
پرسپولیس صادر شود. بر اساس توافق سرمربی جدید پرسپولیس، این باشگاه برای یک فصل و نیم هم ۳ میلیارد تومان به 
عنوان دستمزد به گل محمدی بپردازد که با احتساب مبلغ رضایت نامه، باید گفت یحیی گل محمدی نزدیک به ۹ میلیارد 

تومان برای پرسپولیس هزینه در بر داشته است.

جزئیات تازه از قرارداد سرمربی جدید پرسپولیس

ملی پوشــان هندبال ایران برای حضور در 
نوزدهمین دوره رقابت هــای قهرمانی مردان 

آسیا راهی کویت شدند.
تیم ملی هندبال ایران بعد از اردویی یک هفته ای 
در ترکیه و انجام ســه بازی دوستانه مقابل تیم های 
باشــگاهی این کشــور، صبح امروز)سه شنبه(راهی 
کویت محل برگزاری نوزدهمیــن دوره رقابت های 

قهرمانی مردان آسیا شد.
این رقابت ها از روز پنجشنبه ۲۶ دی و با حضور 
۱۳ تیم در کویت برگزار خواهد شد و تا روز ۷بهمن 

ادامه دارد.

گــروه بندی ایــن رقابت ها و برنامــه بازی های 
مقدماتی تیم ملی ایران به شرح زیر است:

گروهA: ایران، بحرین و نیوزلند
گروه B: قطر، ژاپن و چین

گروه C: کره جنوبی، عربستان و استرالیا
گروه D: کویت، امارات، عراق و هنگ کنگ

جمعه ۲۷ دی
*ایران _نیوزلند ، ۹ و ۳۰ دقیقه صبح )ســاعت 

بازی ها به وقت ایران(
شنبه ۲۸ دی:

*ایران _ بحرین ، ۱۲ و ۳۰ دقیقه

سفر تیم ملی هندبال به کویت برای حضور در رقابت های قهرمانی آسیا 
وزیر ورزش در جلســه شورای معاونان وزارت ورزش از استخدام مدال آوران بازی های المپیک توکیو در 

وزارت ورزش خبر داد.
دویست و بیست و هشتمین جلسه شورای معاونان وزارت ورزش با حضور مسعود سلطانی فر در محل این وزارتخانه 

برگزار شد.در این نشست وزیر ورزش بر استخدام مدال آوران المپیک توکیو در وزارت ورزش دستور داد.
سلطانی فر در این نشست با مهم خواندن تالش های ورزشکاران کشورمان در عرصه های ورزشی از المپیک به عنوان 

 رویدادی مهم یاد کرد که باید قهرمانان وافتخارآفرینان این رقابت ها مورد توجه بیشتری قرار بگیرند.
سلطانی فر گفت: وزارت ورزش و جوانان امسال ۴۲ نفر از مدال آوران جهانی و المپیکی و آسیایی را استخدام کرده 

است و انشاءاهلل پس از المپیک ۲۰۲۰ توکیو قهرمانان بیشتری به استخدام این وزارتخانه در خواهند آمد.
در این نشســت همچنین مهدی علی نژاد سرپرست معاونت ورزش قهرمانی و حرفه ای، عبدالحمید احمدی معاون 
فرهنگی و توسعه ورزش همگانی، ژاله فرامرزیان معاون توسعه مدیریت و منابع ، محمدجواد تندگویان معاون امور جوانان، 

نیک بین مدیرکل حوزه وزارتی و حسن کریمی مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی حضور داشتند.

وعده وزیر برای استخدام مدال آوران المپیک توکیو در وزارت ورزش 

مسابقات فوتبال قهرمانی زیر ۲3 سال آسیا و انتخابی المپیک

ایران - کره جنوبی؛ برای صعود چشم انتظار معجزه هستیم

به یاد شهید مدافع حرم رضا حاجی زاده
شهیدی که همنام فرمانده است

ایــن روزها برخی شــهید مدافع حرم رضا 
حاجی زاده را به اشتباه فرزند سردار حاجی زاده، 
فرمانده هوا فضای ســپاه معرفــی می کنند. اما 
شــهید مدافع حرم رضا حاجی زاده، اهل آمل از 
شــهدای لشکر عملیاتی ۲۵ کربال به همراه ۱۲ 
تــن دیگر از یارانش در روز ۱۷ اردیبهشــت ماه 
سال ۹۵ در خان طومان سوریه به شهادت رسید 

که پیکرش در معرکه نبرد جا ماند.
 شــهید حاجی زاده در بخشــی از وصیتنامه اش نوشته بود: »من به خاطر 
منطق خویش برای دفاع از اسالم و حریم اهل بیت)ع( وارد جنگ با دشمنان 
اســالم شدم و با عشــق و عالقه و رضایت کامل جان خویش را فدای این راه 
می نمایم و می روم تا انتقام سیلی حضرت زهرا)س( را بگیرم. من از مردم ایران 
می خواهم تفرقه اندازی نکنید، با هم متحد باشــید، دین اسالم را سربلند نگه 
دارید، به دوســتان و آشــنایان توصیه می کنم نماز اول وقت و با حضور قلب 

بخوانید.«
 ایــن شــهید همچنین در بخش دیگــری از وصیت نامــه اش خطاب به 
دخترش، فاطمه نوشــته است:  »دختر بابا، دوستت دارم، دوستت دارم، بدان 
که بابا رفته اســت که تا تو و امثال تو در امنیت و آرامش در خاک خود قدم 
بگذارید و بدان که ناموس شیعه در واقع ناموس خودمان است، تکلیف ما این 
اســت که از ناموس شــیعه دفاع کنیم و جان خود را در این راه بدهیم و از تو 
می خواهم که در ســنگر خود که همان چادر توست، بمانی و بایستی و مقابله 

کنی تا پرچم اسالم و تشیع همیشه پیروز و سرافراز بماند.«

سرپرست کاروان ایران در المپیک ۲۰۲۰ اعالم کرد

پیش بینی کسب حداکثر 70 سهمیه را داریم
کشتی، تکواندو و کاراته می توانند مدال آور باشند

اخبار ورزش جهان

آگهی مزایده نوبت اول
نظــر به اینکه حســب محتویات پرونده کالســه 980609 اجــرای احکام حقوقی 
دادگستری عسلویه شــرکت طلوع دریای آبی و رضا حدادزاده در حق آقای مجتبی 
بازیاری مدیون و علی رغم تنظیم و ابالغ اجرائیه و سپری شدن مهلت قانونی محکوم 
علیهم یاد شده نسبت به تادیه دیون خود اقدامی ننموده و در همین راستا محکوم له 
اموالــی از محکوم علیهم در این حــوزه قضایی معرفی و از طریق این مرجع توقیف 
گردیده اســت علیهذا این اجراء در راستای اســتیفای مطالبات محکوم له بر آن شده 
است اموال توقیفی را معادل مبلغ 8/500/000/000 ریال از طریق مزایده به فروش 
بگذارد. تاریخ مزایده 1398/11/07 ساعت 13 در محل اجرای احکام دادگاه می باشد 
ضمنا شــرکت کنندگان در مزایده پنج روز قبل از برگزاری مزایده جهت رؤیت اموال 
موصوف می توانند به این اجراء مراجعه نمایند قیمت پایه از مبلغ کارشناسی شروع و 
به کسانی که باالترین مبلغ را پیشنهاد نمایند واگذار می گردد برنده مزایده می بایست 

10 درصد ارزش کل فی المجلس و الباقی ظرف یک ماه واریز نماید.
1- شناور یدک کش آتش خوار مدل 1384 ساخت چین، ظرفیت خالص 90 و ظرفیت 
ناخالص 299 با قدرت 2500، موتور شناور ژاپنی به ارزش 8/500/000/000 ریال.
قاضی اجرای احکام دادگستری شهرستان عسلویه

شماره اجرائیه: 9810426195800297
شماره پرونده: 9509986944200065

شماره بایگانی شعبه: 950196
اجرائیه

مشخصات محکوم له:
1- نام: احمد نام خانوادگی: مرعی نام پدر: عبدالحســین نشــانی: خوزستان- 

اهواز- آهن افشار روبه روی دادگاه خ توحید آپارتمان مرعی
مشخصات محکوم  علیهم: 

1- نــام: علی نام خانوادگی: خلفی نام پدر: - نشــانی: خوزســتان- اهواز- 
بهارستان خ نیایش 1 غربی پ 76

2- نام: مرتضی نام خانوادگی: یوســفی نام پدر:- نشانی: خوزستان- اهواز- 
گلستان خ کارگر- مجتمع آریان واحد 5

محکوم  به:
بــه موجب درخواســت اجرای حکــم مربوط به شــماره دادنامــه مربوطه 
9609976195800277 محکــوم علیها محکوم هســتند بــه تحویل مبیع 
شــش دانگ یک باب آپارتمان در پالک ثبتی 1578/2134 واقع در بخش 4 
ضلعی شرقی واحد جلو و پرداخت 150/000 ریال به عنوان هزینه دادرسی در 
حق محکوم له و نیز پرداخت نیم عشــر اجرایی در حق صندوق دولت. اجرای 

حکم منوط به معرفی ضامن معتبر می باشد.
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه ۱۱ 
دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز 
)۲0 حقوقی سابق(- پناهی

آگهی تغییرات شرکت آهنگ توسعه الموت )سهامی خاص( 
به شماره ثبت ۱0۳۳۱ و شناسه ملی ۱0۵7000۴۱۸۸ 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی مورخ 1398/02/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 1- ترازنامه 
و حســاب سود و زیان ســال مالی منتهی به 29 اســفند 1396 مورد تصویب قرار گرفت. 2- آقایان مسعود 
آهنگری دهکی کد ملی 5809667724 محمدعلی خاکپور کد ملی 0452873691 به عنوان بازرسان اصلی 
و علی البدل برای مدت یک ســال مالی انتخاب شــدند. 3- روزنامه کیهان جهت درج آگهی های شــرکت 

تعیین شد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قزوین 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین شناسه آگهی:)۷۳۳8۶۴(

شناســنامه مالکیت سواری رنو ساندرو رنگ ســفید روغنی مدل 1398 به شماره 
انتظامی 976 س79 ایران 67 شماره موتور K4Mc697-r026674 شماره شاسی 
NAPBSRBYAG1005879 به مالکیت آقای محمد مسعودی فرد شماره ملی 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1289042098 مفقود گردیده فاقد اعتبار است.
اصل ســند کمپانی و شناســنامه مالکیت ســواری پراید GTXi نقره ای متالیک 
رنگ مدل 1386 به شــماره انتظامی 154ج11 ایران67 شــماره موتور 2248728 
شماره شاســی S1412286417973 به مالکیت خانم ســمیه عالئی شماره ملی 

6219677651 مفقود گردیده فاقد اعتبار است.

سند کمپانی و شناســنامه مالکیت )برگ سبز( خودروی سواری 
تویوتا تیپ کمری جی ال آی به رنگ ســفید روغنی مدل 2006  
به شــماره انتظامــی 821 ی 33-ایران 72 به شــماره موتور 
 6TIBE32K36X584209 2 و شماره شاسیAZA330345 
مربوط به آقای رمضانعلی نقیبی به شماره کد ملی 5829303663 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

برگ سبز )ســند مالکیت( کارت ماشین و بیمه نامه 
خــودرو ســواری هیوندا ســانتافه مــدل 2008 به 
شــماره انتظامــی 472 ب 34 ایران 53 به شــماره 
و شــماره شاســی   G6EA8A107924 موتــور
 KMHSH81D58U355960 بــه نــام ناصر 

دروگر مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
بدینوســیله از کلیه ســهامداران شرکت ایران سکنا)ســهامی خاص( ثبت شده به 
شــماره 14613 و به شناســه ملی 10100545258 جهت تشکیل مجمع عمومی 
عادی به طور فوق العاده دعوت می شــود که در ساعت 14 مورخ 1398/11/10 در 
آدرس تهران- خیابان شیراز شمالی- تقاطع خیابان شیراز شمالی و خیابان ونک- 
خیابان ونک- پالک 146 حضور بهم رسانند. دستور جلسه: 1- انتخاب اعضای 

هیئت مدیره 2- انتخاب بازرسین 3- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار
مدیرعامل شرکت ایران سکنا

سرویس ورزشی-
سرپرســت کاروان ایران در المپیک ۲۰۲۰ معتقد 
است که سه رشته کشــتی، تکواندو و کاراته شانس 

بیشتری برای کسب مدال در بازی های توکیو دارند. 
نصراهلل ســجادی در تازه تریــن صحبت های خود در 
واکنش به اینکه پیش بینی کمیته ملی المپیک کسب چند 
سهمیه برای توکیو ۲۰۲۰ است، اظهار داشت: پیش بینی 
این بوده که نزدیک ۶۰ تا حداکثر ۷۰ نفر سهمیه بگیریم. 
االن تا اندازه ای موفق شــده ایم و هنوز وقت داریم. شــما 
می دانید برای اولین بار بعد از انقالب اســت که دو رشته 
تیمی ما ســهمیه می گیرند. البته قبــل از انقالب قهرمان 
بازی های آســیایی به المپیک می رفــت و رقابت ها به این 
صورت فشــرده نبود البته قصد این را ندارم که ارزش آنها 

را پایین بیاورم. 
ســجادی دربــاره اینکه برخــی کشــورها پیش بینی 
مدال های خود را کردند اما چرا ایران در این زمینه صحبت 
نکرده است؟ بیان کرد: تعداد کشورهایی که پیش بینی مدال 
کردند زیاد نیست. ۲۰۶ کشور در المپیک شرکت می کنند 
و حدود 8۰ کشــور مدال آور هستند. فدراسیون های ما هم 
پیش بینی هایی کردند اما االن نمی شــود اعالم کرد. مثال در 
کشتی همیشه مدال آوردیم و این دوره هم باید مدال بیاوریم. 
در کشــتی از ۱۲ سهمیه تعدادی را کسب کردیم و حتما ۷ 
نفر دیگر هم کسب سهمیه می کنند. اجازه بدهید ابتدا کسب 
سهمیه انجام شــود. کشورهایی که پیش بینی می کنند ۹۰ 
درصد ســهمیه های خود را گرفته اند. کشور ما هم می تواند 
پیش بینی کند چون به خوبی از شــرایط بازی ها و رقبا آشنا 
هستیم اما باید تکلیف سهمیه ها مشخص شود. هنوز کاراته، 

فوتبال با بازنشسته ها در انتخابات فدراسیون 
خداحافظی می کند؟!

بر اساس قانون منع به کارگیری بازنشستگان و اساسنامه فدراسیون 
فوتبال، تعداد زیادی از اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال نمی توانند 

در انتخابات پیش رو شرکت کنند.
با قبول اســتعفای مهدی تاج از ریاست فدراسیون فوتبال، موضوع برگزاری 
انتخابات پیش از موعد این فدراسیون قوت گرفته تا رئیس جدید این تشکیالت، 
پیش از روزهای سرنوشت ســاز و مهم فوتبال ایران بر مســند ریاست بنشیند و 
برای آینده برنامه ریزی انجام دهد.در صورتی که هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال 
برای برگزاری زودهنگام به نتیجه نرســد، انتخابات قانونی این فدراسیون باید در 
اردیبهشــت ماه ۱۳۹۹ برگزار شود.  با این حال یکی از مواردی که از چهار سال 
قبل تاکنون به سرانجام نرسیده، موضوع اساسنامه فدراسیون فوتبال است که از 
گذشته تاکنون به محل اختالف این فدراسیون و دولت تبدیل شده است چرا که 
از نگاه سئول نشین ها، فدراسیون فوتبال یک نهاد رسمی غیردولتی است اما دولت 

به علت پرداخت بودجه، این نهاد را دولتی می داند.
به همین دلیل در دوره مدیریت مهدی تاج، اساســنامه جدید فدراســیون 
فوتبال نگارش شــد و تحویل کمیســیون فرهنگی هیئت دولت شده است اما 
همچنان این اساســنامه به تایید هیئت دولت نرســیده است چرا که اختالفات 

نظرهایی در بندهای این اساسنامه وجود دارد.
با توجه به اینکه اساســنامه فدراسیون فوتبال تایید نشــده، انتخابات این 
فدراســیون بر اســاس اساســنامه ای که در دوره مدیریت صفایــی فراهانی به 
تایید هیئت دولت رســیده بود، برگزار خواهد شــد که در این صورت عرصه بر 
بازنشســتگان تنگ خواهد شد.طبق اساسنامه فدراســیون فوتبال، افراد باالی 
۶۵ ســال نمی توانند در انتخابات این فدراســیون شرکت کنند که این قانون در 
دورهای گذشــته نیز رعایت شده است اما موضوع مهم به قانون منع به کارگیری 
بازنشستگان در فوتبال مربوط می شود که در همین دوره نیز یقه برخی از مدیران 

را گرفت و برخی با گریزهای قانونی توانستند به فعالیت خود ادامه دهند.
اگر قانون منع به کارگیری بازنشستگان و قانون مدیران ۶۵ ساله در انتخابات 
این دوره رعایت شود، برخی از مدیران از جمله حیدر بهاروند، سرپرست کنونی 
فدراسیون فوتبال، فریدون اصفهانیان، محمود اسالمیان و... نمی توانند در فوتبال 
به فعالیت خود ادامه دهند.با توجه به کنار رفتن مهدی تاج و علی کفاشیان، در 
واقع بیش از 8۰ درصد هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال تغییر خواهند کرد که در 

این صورت شاهد یک ترکیب جدید در راس فوتبال ایران خواهیم بود.
باید دید اساسنامه این فدراســیون تا قبل از انتخابات پیش رو با اصالحات 
مدنظر این فدراســیون مبنی بر اینکه یک نهاد رسمی غیر دولتی محسوب شود، 

تایید خواهد شد یا باید بازنشسته ها جای خود را به مدیران دیگری بدهند.

سازمان لیگ عقب نشینی کرد
 دیدار فوالد خوزستان- استقالل لغو شد

برگزاری دیدار تیم های فوتبال فوالد خوزستان و استقالل در هفته هفدهم 
لیگ برتر به زمان دیگری موکول شده است.

در حالی که قرار بود تیم های فوتبال فوالد خوزستان و استقالل تهران در 
چارچــوب هفته هفدهم لیگ برتر در تاریخ بیســت وهفتم دی ماه رو در روی 
هم قرار بگیرند, این بازی لغو و برگزاری آن به زمان دیگری موکول شد. پیش 
از این دو باشــگاه فوالد و استقالل نسبت به برگزاری این دیدار در تاریخ فوق 
اعتراض داشــتند و حتی فوالدی ها تهدید کرده بودند که حاضر به انجام بازی 
در این تاریخ نخواهند شد، اما سازمان لیگ مقابل این فشار ها تأکید به برگزاری 

بازی داشت.
فرکی: این به نفع فوتبال ماست که یک ایرانی

 سرمربی تیم ملی شود
ســرمربی تیم فوتبال پیــکان اعتقاد دارد انتخاب یــک مربی ایرانی برای 

هدایت تیم ملی در نهایت به سود فوتبال ایران خواهد بود.
حســین فرکی مربی پیشین تیم ملی در مورد انتخاب سرمربی تیم ملی و 
اینکه گفته می شود فدراسیون فوتبال بیشتر روی گزینه ایرانی نظر دارد، تصریح 
کرد: در حال حاضر این به نفع فوتبال ماست که مربی ایرانی هدایت تیم ملی را 
برعهده بگیرد. فدراسیون هم نباید برای انتخاب مربی ایرانی تردید داشته باشد 
و باید به مربیان خودمان اعتماد کنیم. در این مدت دیدید که چه چالش هایی 
درباره مربیان خارجی ایجاد شــد. اعتقاد من این است که مربی ایرانی همیشه 

با مشکالت کنار می آید، اما این موضوع درباره مربی خارجی صدق نمی کند.
زرینچه: تغییرات در لیگ عجیب است

پیشکسوت فوتبال ایران، گفت: تیم فوتبال امید در دیدار مقابل کره جنوبی 
بدشانس بود و نباید به این تیم می باختیم.

جواد زرینچه کــه یکی از بدرقه کنندگان تیم فوتبال امید به مســابقات 
انتخابی المپیک بود، درباره شرایط این تیم در دیدار با ازبکستان و کره جنوبی 
گفت: همیشــه بازی اول شرایط خاص خودش را دارد. البته نفراتی که در تیم 
امید هســتند از تجربه باالیی برخوردارند و در لیگ ما چندین سال است بازی 
می کنند. نفرات تیم خوب بودند. ما باید در بازی برابر ازبکستان با اختالف، این 
تیم را شکست می دادیم و با بی دقتی بازیکنان باعث شد تا این دیدار با تساوی 
به پایان برسد.وی تاکید کرد: در بازی دوم اشتباهات فردی باعث باخت ما شد. 
البته کره تیمی نبود که ما به آنها ببازیم. در این بازی هم می توانستیم عملکرد 
خوبی داشته باشــیم اما در چیدمان دچار مشکل شدیم و شاید یکی از دالیل 
باخت، همین موضوع بود.زرینچه در پاســخ به این پرسش که آیا می توانیم به 
المپیک صعود کنیم یا خیر، گفت: شرایط برای ما به گونه ای شده است که کار 
ما به اما و اگر کشــیده است. امیدوارم بتوانیم چین را با گل های زیاد شکست 
داده و کره هم ازبکستان را از پیش رو بردارد تا این ما باشیم که صعود می کنیم. 
اگر چه کار ســختی داریم اما اتفاقات فوتبالی می تواند این شــرایط را برای ما 
فراهم بیاورد.وی درخصوص تغییراتــی که در نیم فصل دوم در تیم های لیگ 
برتری بوجود آمده اســت، گفت: تغییرات در نیم فصل دوم در اکثر تیم ها باال 
بوده است. یحیی گل محمدی به پرسپولیس آمد. قلعه نویی به احتمال زیاد به 
تیم ملی می رود. ماشــین  سازی واستقالل هم تغییر سرمربی دادند. ذوب آهن 
هم همین شرایط را دارد. بنابراین اعتقاد دارم این تغییرات، یک رکورد عجیب 
در فوتبال ما آن هم در نیم فصل دوم است و این می تواند تا حدودی تیم های 

باالی جدول را دچار مشکل کند.
حضور کمرنگ تراکتور در نقل وانتقاالت نیم فصل

پنجره نقل وانتقاالت زمســتانی لیگ برتر در حالی شــب گذشته به پایان 
رسید که تیم فوتبال تراکتور در این پنجره فقط یک بازیکن جدید جذب کرد.
تیم فوتبال تراکتــور تبریز یکی از کم ســروصداترین تیم های لیگ برتر 
در فصل نقل وانتقاالت زمســتانی بود و می تــوان گفت در بین تیم های مدعی 
ضعیف تریــن عملکرد را به خود اختصاص داد.تراکتوری ها که قرار بود در فصل 
نقل وانتقاالت نقاط ضعف خود در خط دفاع و خط حمله را برطرف کنند، فقط 
میالد فخرالدینی را در پســت دفاع راست به خدمت گرفتند، انتقالی که خیلی 
هم به مذاق هواداران پُرشــور تبریزی خــوش نیامد و واکنش های تندی را در 
فضای مجازی در پی داشته است.سیداحمد موسوی، فورچونه، سوگیتا و مازوال 
چهــار بازیکن خروجی تراکتوری ها در نیم فصل بودند که قرار بود به جای آنها 
بازیکن جدید جذب شــود. اتفاقی که هنوز رخ نداده است و این باشگاه از این 
پس فقط می تواند بازیکن آزاد جذب کند.تیم فوتبال تراکتور اکنون در اردوی 
ترکیه به سر می برد و طبق برنامه قرار است تا ۲۹ دی ماه در این کشور حضور 

داشته باشد.
سرمربی جدید شهرخودرو:

 از گل محمدی مشورت می گیرم
ســرمربی جدید تیم شــهرخودرو می گوید در مسیر سرمربی گری خود از 

کمک و مشورت های یحیی گل محمدی استفاده می کند.
عصر دیروز مجتبی سرآسیایی، با حضور مسئوالن و مالک شهرخودرو رسما 
به عنوان سرمربی جدید این تیم معرفی شد تا هدایت این تیم را به طور رسمی 
در نیم فصل دوم رقابت های لیگ برتر بر عهده بگیرد.مجتبی سرآسیایی، سرمربی 
جدید شــهرخودرو پس از قبول هدایت این تیم در جمع خبرنگاران اظهار کرد: 
قبــل از هر چیز باید بگویم که حضورم به عنوان ســرباز در این مجموعه برایم 
مهم اســت که در هر جایی که الزم اســت، کمک کنم. با تصمیم مدیریت قرار 
شد من وظیفه سرمربی گری را به عهده بگیرم و اطاعت کردم. شفاف باید بگویم 
کار ســخت اســت، جا دارد از آقایان حمیداوی، وطنخواه و اعضای شهرخودرو 
تشــکر کنم که به من اعتماد کردند. امیدوارم بــا حمایت بازیکنان و کادرفنی، 
روزهــای خوبی را رقم بزنیم.او درباره دســتیاران و کادر فنی تیمش گفت: چند 
نفر را بررســی کردیم، در نهایت دســتیار اول من، ایتالیایی خواهد بود. رزومه 
او را دیدیم و شــرایطش را آنالیز کردیم. باشــگاه هم پیگیر اســت تا به زودی 
به ما اضافه شــود. مصطفی صداقت از قبل با ما بوده و همراه مان اســت. داوود 
سیدعباســی هم به ما اضافه شد و هم چنین آریانی به عنوان مربی بدنساز کنار 
ماســت. یک مربی گلر نیز بــه زودی به ما اضافه می شود.سرآســیایی در ادامه 
افزود: جــا دارد از زحمات برادر بزرگ ترم، یحیی گل محمدی که زحمت زیادی 
برای فوتبال این شــهر کشید تشکر کنم. از تک تک کمک  مربی های او ممنونم، 
 آنها زحمات زیادی کشــیدند و انرژی زیادی گذاشــتند. حتمــا در ادامه راه از 
یحیی گل محمدی مشورت می گیرم. در مسیری می رویم که بتوانیم موفق باشیم.

ناظم الشریعه:نمی شود قدیمی های آماده را
 کنار گذاشت

ســرمربی تیم ملی فوتســال ایران با دفاع از جوانگرایی در تیم ملی گفت: 
نمی شــود همه بازیکنان با تجربه را کنار گذاشت اما شیب جوانگرایی در تیم 

ملی مالیم است.
تیم ملی فوتســال اردوی نهایی خود برای حضور در مســابقات فوتســال 
قهرمانی ۲۰۲۰ آســیا را از هفته آینده آغاز می کنــد. یکی از انتقاداتی که در 
مدت اخیر از تیم ملی فوتسال ایران شده عدم جوانگرایی الزم در تیم ملی بوده 
با این حال ناظم الشــریعه سرمربی تیم ملی معتقد است به درستی جوانگرایی 
را در تیم ملی اعمال کرده و از ســوی دیگر بازیکنان قدیمی که هنوز شــرایط 
خوبی دارند را نمی شود به راحتی کنار گذاشت.ناظم الشریعه مورد جوانگرایی 
در تیم ملی گفت: نمی شــود که جوانگرایی نکرد. قطعا این اتفاق افتاده اســت 
چون اگر فشــار زیادی به بازیکنان مســن تر وارد شود کارایی آنها کم می شود 
اما از ســوی دیگر نمی شود بازیکنی که در جام جهانی سوم شده را به راحتی 
کنار گذاشت. من عقیده دارم بازیکنان با تجربه ای که شرایط خوبی دارند باید 
بمانند و بازیکنان جوان نیز با شیب مالیم به تیم اضافه شوند.سرمربی تیم ملی 
تصریح کرد: بعد از سال ۲۰۱۶، ما برای بازی های داخل سالن ترکمنستان یک 
ســری بازیکن جدید به تیم ملی اضافه کردیم. بازیکنانی مثل محمد شجری، 
مسلم اوالد قباد، ابوالقاسم عروجی و سعید عباسی که توانستند جایگاه خود در 
تیم ملی را حفظ کرده و برای بازی های ســال ۲۰۱8 قهرمانی آسیا در ترکیب 
تیم ملی باشند. بعد از این بازی ها باز هم جوانگرایی در تیم ملی ادامه داشته و 
نفراتی مثل باقر محمدی، طاها نعمتیان، مهدی کریمی، رحمان سارانی و بهزاد 
عظیمی به تیم ملی اضافه شــدند که احتمال حضور آنها در مســابقات ۲۰۲۰ 
آســیا هست. ما در این مدت ۷8 بازیکن را در اردوهای مختلف تست کردیم و 
بازیکنانی که حس کردیم شــرایطی نزدیک به تیم ملی را دارند دعوت کردیم 
و آنها را محک زدیم.ناظم الشریعه ادامه داد: تا وقتی امثال حسن زاده، جاوید، 
طیبی، اســماعیل پور و... خوب باشــند، جدا از بحث فنی با تجربه خودشــان 
هــم به ما کمک می کنند. ما در مصاف های حســاس بــا تیم های بزرگ و در 
بازی های مراحل باالتر فوتســال قهرمانی آسیا به مسائل تجربه و روحی روانی 
هم نیاز داریم که در این شــرایط برتری ما نســبت به رقبا داشتن بازیکنانی با 

این شرایط است.

تیم فوتبال امید ایران امروز در دیدار سوم در مسابقات مقدماتی زیر 
۲3 سال آسیا به مصاف تیم چین می رود.

تیم امید ایران امروز)چهارشنبه( ساعت ۱۳:۴۵ در کشور تایلند به مصاف 
تیم چین می رود. ملی پوشان ایرانی بعد از تساوی یک بر یک مقابل ازبکستان 
در مسابقه با کره جنوبی ۲ بر یک شکست خورد تا کارمان برای صعود از مرحله 
گروهی مســابقات به اما و اگر کشــیده شــود. امروز هر دو بازی گروه به طور 
همزمان از ســاعت ۱۳:۴۵ دقیقه برگزار خواهد شد که باید دو اتفاق با شرایط 
ویــژه رخ بدهد. اکنون امید ایران برای صعــود نه تنها باید چین را با اختالف 
حداقل دو گل شکست بدهد بلکه امیدوار باشیم که کره جنوبی هم ازبکستان 
را شکست بدهد و زمینه ساز حذف قهرمان دور گذشته مسابقات را فراهم کند. 
بســیاری معتقدند که کره جنوبی ۶ امتیازی نیــازی دارد که خود را به 
آب و آتش بزند و صعودش قطعی اســت از سویی دیگر ازبکستان هم با یک 
مساوی از این گروه صعود خواهد کرد و به همین دلیل بعید است این مسابقه 
برنده ای داشته باشــد اما فوتبال غیرقابل پیش بینی است. بنابراین شاگردان 
حمید استیلی باید با تمام توان و انگیزه به مصاف چین قعر نشین برود تا به 

پیروزی برسد. 
برخی از کارشناســان از شــیوه بــازی و ترکیب تیم امید ایــراد گرفتند اما 
امیدهایمان هنوز زنده هســتند و شــاید امروز معجزه ای رخ بدهد و بخت یارمان 
شود و امید ایران با یک پیروزی مقابل چین به مرحله بعدی صعود کند که تازه در 

آنصورت مسابقات حساس و مهم از این مرحله آغاز می شود.
شاید امروز فوتبال روی خوشش را به ایران نشان داد. نباید نا امید باشیم. هنوز 
شانس برای صعود هست. از سویی دیگر همین بازیکنان می توانند در آینده ای نه 
چندان دور به تیم ملی بزرگســاالن ایران کمک کنند و آنها قطعا هرچه در توان 

دارند به کار خواهند گرفت.
استیلی: به بازیکنان نزدیک هستیم

 و شرایط را بهتر از کارشناسان می دانیم 
حمید استیلی، سرمربی تیم فوتبال امید کشورمان پیش از آخرین دیدار تیم 
مقابل چین در رقابت های قهرمانی زیر ۲۳ ســال آسیا و انتخابی المپیک ۲۰۲۰ 

توکیو اظهار داشت: بعد از باختی که مقابل کره جنوبی داشتیم، شرایط مان نسبتاً 
خوب اســت. علیرغم شایستگی هایی که داشتیم نتوانســتیم در دو بازی اول به 
حق مان برســیم. همه دیدند که در گروه سختی قرار داریم و حتی کنفدراسیون 

فوتبال آسیا هم به سختی گروه ما اذعان دارد.
سرمربی تیم فوتبال امید کشــورمان خاطرنشان کرد: بازیکنان مان را از نظر 
روحی آماده کرده ایم تا بازی با چین را خوب پشت سر بگذاریم. تیم چین را خوب 
آنالیز کردیم و پیش از آخرین تمرین نقاط ضعف و قوت بازی چین را به بازیکنان 
گوشزد کردیم. شرایط تیمی ما و روش بازی مان مقابل چین را به بازیکنان گفتیم. 
از طرفی به نقطه نظرات تمام کارشناسان احترام می گذارم، اما ما کنار تیم هستیم 
و از نزدیک می بینیم که کدام بازیکنان آماده تر هســتند و شایستگی این را دارند 

که از ابتدا در ترکیب باشند یا تعویض شوند.
استیلی گفت: شرایط آب و هوایی در اینجا گرم و شرجی است. به طور مثال 
می بینید وقتی قائدی را در نیمه دوم به زمین فرســتادیم شرایط بهتری داشت و 
در بازی با کره جنوبی از ابتدا در ترکیب بود. یا شــجاعی که تعویض شد، شرایط 
تیم مان بهتر شــد یا سایر بازیکنان ما هم همین شــرایط را دارند. ما نزدیک تیم 
هستیم و یکی دو مربی دیگر هم کنار تیم حضور دارند و آنها می بینند که شرایط 
بازیکنان چگونه اســت. وقتی نزدیک تیم هســتیم می خواهیم بهترین تیم را در 
زمین بگذاریم و نفر مهم نیست. می خواهیم با بهترین تیم بهترین نتیجه را بگیریم.
وی با اشاره به دیدار مقابل چین و شانس صعود ایران از گروهش اظهار داشت: 
امیدوارم که بتوانیم مقابل چین بهترین نتیجه را بگیریم و بازیکنان بتوانند مردم 
را خوشــحال کنند. مراقب بازی ازبکســتان و کره جنوبی هم هستیم و اگر طبق 
روال پیش برود، کره باید پیروز شود. آنها خیلی خوب در این مسابقات برنامه ریزی 
کرده اند و با ۲۳ بازیکن آماده به مســابقات آمده اند و همراه با ازبکســتان شانس 
قهرمانی هم دارند. خودمــان هم باید بازی خوبی انجام دهیم و حداقل با دو گل 
چین را شکســت بدهیم تا کره هم ازبکستان را شکست بدهد تا ما صعود کنیم. 
مردم ما را دعا کنند و ما هم تمام تالش مان را می کنیم، همان طور که در دو بازی 
اول بازیکنان و کادرفنی هر چه در توان داشــتند گذاشتیم، اما کمی هم بدشانس 

بودیم. امیدوارم در بازی مقابل چین جبران کنیم.

تمایل دوباره ثروتمندترین مرد آفریقا برای خرید آرسنال
ثروتمندتریــن فرد آفریقایی بار دیگر تمایل خود را برای خرید آرســنال 
و ایجــاد تغییر و تحول در این تیم به زبــان آورد. به گزارش دیلی میرر،  الیکو 
دانگوت با دارایی خالص ۲۵.۱ میلیارد دالر، ثروتمندترین فرد آفریقا به شــمار 
می آید. او که پیش تر تمایل خودش را به خرید آرسنال ابراز کرده بود، بار دیگر 
تاکید کرد دوست دارد این تیم لندنی را بخرد و تغییر و تحوالت زیادی در این 
تیم ایجاد کند. او تاکید کرده که دوســت دارد در ســال ۲۰۲۱ اقدام به خرید 
یــک تیم فوتبال کند و به همین خاطر آرســنال را زیر نظر دارد.  دانگوت که 
بر اساس فهرســت میلیاردرهای بلومبرگ، نود و ششمین مرد ثروتمند جهان 
است، اولین فعالیت خود را از ۲۱ سالگی آغاز کرد. او بزرگترین کارخانه سیمان 
آفریقا را تأســیس کرد. او در سال ۲۰۱8 اظهار کرد که می خواهد برای خرید 
باشگاهی در شمال لندن اقدام کند ولی تاکنون اتفاقی رخ نداده است. پاالیشگاه 
دانگوت در حومه شــهر دور افتاده ایبوج-لکی الگوس در دست ساخت است و 
پیش بینی می شود پس از تکمیل یکی از بزرگترین پاالیشگاه های نفت جهان 
باشد.آرسنال که سومین باشگاه گران  قیمت جهان است، ارزش سهامی برابر با 

یک و نیم میلیارد دالر دارد. 
والورده اخراج و »کیکه ستِین« سرمربی بارسلونا شد

مدیران باشگاه بارسلونا ۶ ماه مانده به پایان قرارداد با ارنستو والورده تصمیم 
به برکناری این مربی گرفتند. در پی ناکامی اخیر تیم فوتبال بارسلونا و شکست 
مقابل اتلتیکومادرید در مرحله نیمه نهایی سوپرجام اسپانیا،  هیئت مدیره این 
باشــگاه جلسه ای تشکیل داد که نتیجه این جلسه صدور حکم اخراج سرمربی 
تیم، ارنستو والورده بود.به دنبال این تصمیم، کیکه ستِین سرمربی پیشین رئال 
بتیس به عنوان ســرمربی جدید بارسلونا تا سال ۲۰۲۲ انتخاب شد. ستِین ۶۱ 
ساله که سابقه سرمربیگری تیم هایی همچون الس پالماس و رئال بتیس را در 
کارنامه اش دارد تا سال ۲۰۲۲ هدایت کاتاالن ها را برعهده خوهد داشت اما بر 
اســاس ادعای شبکه تلویزیونی »ESPN« در قرارداد وی بند فسخی وجود دارد 
که طرفین می توانند در پایان فصل جاری به همکاری با یکدیگر پایان دهند و 
به این ترتیب بارسلونا می تواند سراغ استخدام سرمربی دیگر برود. کیکه ستِین 
که شصتمین سرمربی تاریخ باشگاه بارسلونا است، عالقه زیادی به بازی شطرنج 

دارد و سابقه بازی با شــطرنج بازان مطرح دنیا از جمله آناتولی کارپوف و گری 
کاســپاروف را دارد. نکته جالب اینجاســت که در رنکینگ جهانی فدراسیون 
جهانی شطرنج )FIDE(، سرمربی جدید بارسا با ریتینگ ۲۰۵۵ در رتبه جهانی 
۵۴ هزار ۴۱۹ قرار دارد. والورده که تابستان سال ۲۰۱۷ سکان هدایت بارسلونا 
را از لوئیس انریکه تحویل گرفت، به اولین ســرمربی بارســلونا از سال ۲۰۰۳ 
تبدیل می شــود که از این تیم اخراج می شود.او در حالی اخراج شد که در دو 
فصل حضورش در بارسلونا موفق به کســب دو قهرمانی پیاپی در اللیگا، یک 
قهرمانی در جام حذفی و یک قهرمانی در ســوپرجام اسپانیا شد اما تیمش در 

این مدت هرگز نتوانست از مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا باالتر برود.

شمشیربازی، قایقرانی و بوکس کسب سهمیه هایشان مانده 
است. پیش بینی داریم که در رشته های کشتی آزاد و فرنگی، 

کاراته و تکواندو مدال بگیریم و شانس بیشتری دارند. 
توجه به ورزش بانوان

او در مورد تعیین معاونــان کاروان اعزامی گفت: وقتی 
تعداد ورزشکار، کادر فنی، پزشکی و اجرایی مشخص شود، 

معاونان را هم تعیین می کنیم.
سجادی درخصوص حضور بانوان در رویدادهای ورزشی 

نیز عنوان داشت: در این ســال ها به حوزه ورزش بانوان در 
ســطح بین المللی توجه شده اســت. جهان در رویدادهای 
قاره ای و المپیک دوره های خوبی را در بخش بانوان نداشته 
اســت. در سال ۱۹۰۰ در پاریس ۲/۲ درصد ورزشکاران زن 
بودند و تا اواخر قرن بیســتم به چهل درصد رســید برخی 
فکر می کنند ما چون محدود هستیم زنان فعال نیستند اما 

اینگونه نیست.
او افزود: در سطح کمیته بین المللی المپیک فعالیت های 

زیادی برای حضور زنان انجام شده است . در المپیک ۱۹۶۴ 
اولیــن حضور بانوان ایــران در دوومیدانی و ژیمناســتیک 
را داشــتیم که سه بانو شــرکت کردند. ۱۹۶8 و ۱۹۷۲ نیز 
زنان ما غایب بودند. المپیک ۱۹۷۶ تیم شمشــیربازی زنان 
ایران حضور داشــت. تا المپیــک ۲۰۱۶ جمعا 8 دوره، ۳۳ 
ورزشکار زن در رشته های دوومیدانی، ژیمناستیک، شمشیر 
بازی، تیراندازی، تکواندو، تنیس روی میز، تکواندو و قایقرانی 

داشتیم.
سرپرســت کاروان ورزش ایران در المپیک در واکنش 
به اینکه زنان می توانند به عنوان سرپرســت کاروان ورزشی 
به رویدادهای ورزشی اعزام شوند گفت: در آینده می توانند. 
االن که من هستم اما اعتقاد دارم که زنان می توانند به عنوان 

سرپرست کاروان باشند.
شانس تیم فوتبال کم است

ســجادی در رابطه با طراحی لباس کاروان ایران برای 
المپیک توکیو گفت: تا جایی که اطالع دارم انتخابات انجام 
شده و از بین مجموعه طرح ها و کارها، ۱۲ مجموعه انتخاب 
شــده است و به کمیته ملی المپیک پیشنهاد شده است. در 
جلسه ستاد عالی بازی ها هم صحبت شد و قرار شده تا دوباره 
در این مورد صحبت کنیم. مشکلی وجود ندارد طرح ها آماده 

هستند و فقط باید انتخاب کنیم. 
دبیر اسبق کمیته ملی المپیک در مورد شرایط تیم ملی 
فوتبال امید و شانس کم آنها در کسب سهمیه المپیک گفت: 
در ســتاد در این باره صحبتی نشــده است. وزارت ورزش و 
فدراسیون فوتبال باید شرایط را بررسی کنند. ما در مسائل 
فنی دخالت نمی کنیم و فقط حمایت می کنیم. فعال مسابقات 

تمام نشده اما شانس شان خیلی کم است.

کیکه ستین دیروز در تمرینات آبی و اناری ها حاضر شد.
ستین شصتمین سرمربی تاریخ بارسلونا است و با ۶۱ سال سن، 

مسن ترین سرمربی تاریخ این باشگاه هم به شمار می رود

C جدول رده بندی قهرمانی زیر 23 سال آسیا- گروه
امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختتساویبردبازيتیم

3126--122. کره جنوبی

3124-2211. ازبکستان

11-1123-32. ایران

-3-3-2--42. چین

برنامه پخش زنده مسابقات ورزشی از تلویزیون

چهارشنبه ۲5 دی۹۸
قهرمانی زیر ۲3 سال آسیا

*امید ایران...........................................امید چین)ساعت ۱۳:۴۵- شبکه سه(
جام حذفی ایتالیا

*یوونتوس...................................................اودینزه)ساعت ۲۳:۱۵- شبکه سه(


