
ورزشی

سرویس ورزشی-
در هفته پایانی لیگ، 5 تیــم باالی جدول برای 
قهرمانی و کسب ســهمیه تالش می کنند اما رقابت 
اصلی میان پرسپولیس و سپاهان است که در نهایت 

جام به یکی از این دو تیم می رسد.
دیدارهای هفته ســی ام لیگ برتر امروز پنجشــنبه به 
صورت همزمان از ســاعت 21:30 برگزار می شــود. در روز 
پایانی مسابقات هیجان قهرمانی بین هواداران پرسپولیس و 
سپاهان از اصفهان تا شهر جم بوشهر در خلیج فارس به اوج 
می رسد. شاگردان برانکو و قلعه نویی در آخرین پیچ کورس 
قهرمانی هستند و البته روی کاغذ شانس پرسپولیس بیشتر 
است زیرا با یک برد یا مساوی سومین قهرمانی متوالی خود 
را در لیگ برتر جشن می گیرد اما سرخپوشان تهرانی 4 هفته 
اســت که در لیگ برتر پیروز نشــده اند و به دلیل خستگی 

شادابی ابتدای فصل را ندارند.
برنامه دیدارهای هفته سی ام )پایانی( لیگ برتر به شرح 

زیر است:
پنجشنبه 26 اردیبهشت

* استقالل.............................................................. سپیدرود رشت 
* ماشین سازی تبریز......................................... پدیده شهرخودرو 
* سایپا.............................................................. صنعت نفت آبادان 
* نفت  مسجدسلیمان................................................... ذوب آهن 
* سپاهان......................................................... استقالل خوزستان 
* نساجی مازندران................................................................ پیکان 
* فوالد........................................................................ تراکتورسازی 
*پارس جنوبی جم....................................................... پرسپولیس
هجدمیــن دوره لیــگ برتر بــا تمام حساســیت ها و 
جذابیت های خود به ایســتگاه آخر رســید. رقابت در باالی 
جدول برای قهرمانی و کســب ســهمیه در جریان است و 
هر کدام از 5 تیم نخســت شانس متفاوتی برای قرار گرفتن 
در جایگاه های 5 گانه دارند. سرخپوشــان پایتخت که در 2 
دوره قبلی به قهرمانی رســیده اند علی رغم ناکامی در کسب 

پیروزی در 4 دیدار گذشته، همچنان شانس اصلی قهرمانی 
محسوب می شــوند. این تیم 3 امتیاز از نزدیک ترین رقیب 
خود یعنی سپاهان پیش است و در مجموع 9 حالتی که در 
دیدار پرسپولیس با پارس جنوبی و سپاهان مقابل استقالل 
خوزستان ممکن است اتفاق بیفتد تنها در یک حالت قهرمان 
نخواهد بود و آن در حالتی است که پرسپولیس در هفته آخر 

بازنده و سپاهان پیروز از زمین خارج شود. 
سپاهان امیدوار به کسب عنوان قهرمانی

براساس احتماالت ریاضی، سپاهان در 93 درصد حاالت 
جزو 3 تیم باالی جدول قرار خواهد گرفت و ســهمیه لیگ 
قهرمانان آسیا را کسب خواهد کرد. این تیم در بدترین حالت 
در رتبه چهارم قرار خواهد گرفت و چشم انتظار اتفاقات جام 
حذفی کــه در آن در مرحله نیمه نهایی حضور دارد خواهد 
بــود. البته این تیم در روز پنجشــنبه به امید قهرمانی پا به 
میدان خواهد گذاشــت و این تیم در کنار پرسپولیس تنها 

تیمی است که شانس قهرمانی دارد. 
پیروزی استقالل یعنی قطعی شدن سهمیه

استقالل شانســی برای قهرمانی ندارد و منتظر لغزش 
ســپاهان در روز پایانی اســت تا بتواند نایب قهرمان لیگ 
شود. استقالل با پیروزی برابر سپیدرود سهمیه اش در لیگ 
قهرمانان آســیا را قطعی خواهد کــرد ولی در صورت توقف 
مقابل این تیم ممکن اســت به رتبه چهارم ســقوط کند و 

کسب سهمیه برای این تیم به اما و اگر بکشد. 
پدیده به لیگ قهرمانان راه پیدا می کند؟

پدیده در مقایسه با سایر تیمهای باالی جدول از تفاضل 
گل کمتــری برخوردار اســت. این تیــم در بهترین حالت 
حتی می تواند نایب قهرمان لیگ شــود. توقف پدیده مقابل 
ماشین ســازی و پیروزی تراکتورســازی مقابل فوالد باعث 
می شود که این تیم شــروع فوق العاده ای در لیگ این فصل 

داشت امیدی به کسب سهمیه نداشته باشد. 

تراکتورسازی در جست وجوی آخرین روزنه ها 
تراکتورســازی که تا 5 هفته مانده به پایان رقابتها جزو 
مدعیان اصلی قهرمانی بود اکنون هیچ شانسی برای حضور 
در 3 رتبه نخســت ندارد.این تیم تنها شــانس قرار گرفتن 
در رتبــه چهــارم را دارد تا در این صــورت امیدوار به فعل 
و انفعاالت جام حذفی باشــد.در غیر ایــن صورت این تیم 
پرهزینه این فصل از لیگ را دست خالی ترک خواهد کرد. 

رقابت سپیدرود و نفت برای بقا
در پائین جدول سقوط استقالل خوزستان قطعی شده 
و از میان تیم های ســپیدرود و نفت مســجد سلیمان یک 
تیم راهی لیگ دســته اول می شود. روی کاغد شانس نفت 
مسجد ســلیمان برای بقا بیشتر از سپیدرود است. این تیم 
یک امتیاز بیشــتر از سپیدرود دارد و از نظر تفاضل گل نیز 
شرایط بهتری دارد. اگر نفت در هفته پایانی مقابل ذوب آهن 
شکســت بخورد یا به تساوی برسد، سپیدرود باید در تهران 

استقالل را شکست دهد تا در لیگ برتر ماندنی شود.

لیگ برتر فوتبال به ایستگاه آخر رسید

رقابت نفس گیر پرسپولیس و سپاهان برای فتح جام
یادبود شهید مدافع حرم علیرضا قبادیاستقالل، پدیده یا تراکتورسازی؛کدام تیم ها به آسیا می روند؟!

شاگرد ممتاز مکتب عشق
امروز سالگرد آســمانی شدن شهیدی از 
نســل بهار است؛ شــهید مدافع حرم علیرضا 
قبادی که پنج اردیبهشت سال 67 متولد شد 
و 26 اردیبهشــت سال 96 در راه دفاع از حرم 
و در حومه دمشــق به شهادت رسید. قبادی، 
دانشجوی نمونه رشته الکتروتکنیک بود و ترم 
آخر را با معدل 19/60 پشت سر گذاشت، اما 
در مکتب عشــق به حسین)ع( و راه شهیدان 

نمره 20 را دریافت کرد. جوانی پرشور و زیبا که علی رغم موفقیت علمی 
و درسی و فرصت های شــغلی و مادی بسیار، در شرایطی که خانواده اش 
برایش آســتین ها را باال زده بودند تا ازدواج کند، به همه شــیرینی های 
این دنیا پشــت کرد؛ مهندسی که ســازنده راه رهایی و امنیت و حقیقت 
برای مردم کشورش و همه مسلمانان و مظلومان جهان بود.وی در جبهه 
مقاومت، نقش تخریبچــی را برعهده گرفته بود و دل اهریمنان روزگار را 

ویران می کرد.
سرلشکر قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب، 
در لوح یابودی که تقدیم خانواده این شهید نمود، نوشته است: »آری شهدا 
و قاطبه ایثارگران گل های باغ صداقت، صفا و نســیم دل انگیز بهشــتند. 
سروقامتانی که در عرصه زمین قیامتی برپا کردند و حماسه هایی آفریدند 
که عطر خوش گلستان مجاهدتشان در هفت آسمان پیچید. شهید عزیز 
مدافع حرم علیرضا قبادی نمونه بارزی اســت که نام و یاد و خاطرشان در 
تاریخ انقالب اسالمی خواهد درخشید و تا ابد، آیندگان از ایشان به نیکی 

و افتخار یاد خواهند کرد.«

حدیث دشت عشق

خسروحیدریامشبازفوتبالخداحافظیمیکند
خســرو حیدری امشــب آخرین بازی خود را در دوران ورزشی خود مقابل 
سپیدرود رشت انجام خواهد داد و از فوتبال خداحافظی می کند. حیدری بازیکن 
با سابقه تیم استقالل بعد 15 سال حضور در سطح اول فوتبال ایران و بیشتر از 10 
ســال حضور در استقالل، امشب به صورت رسمی از دنیای بازیگری خداحافظی 
خواهد کرد.حیدری از بازیکنانی است که فوتبالش را از تیم های پایه استقالل آغاز 
کرد و بعد از حضور در تیم پاس، از ســال ۸7 به اســتقالل بازگشت و با این تیم 

افتخارات زیادی به دست آورد. 
کادرفنیوبازیکنانتراکتورسازینقرهداغشدند

بازیکنان و کادر فنی باشــگاه تراکتورســازی به دلیل کسب نتابج ضعیف در 
5 بازی اخیر این تیم توســط مدیریت این باشگاه تبریزی جریمه شدند.بازیکنان 
و کادر فنی تیم تراکتورســازی به دلیل کسب نتایج ضعیف )کسب تنها 2 امتیاز 
از 5 بازی اخیر( 25 درصد جریمه شــدند. این تیم در برابر تیم های چون پیکان، 
ذوب آهن و سپیدرود شکست خورد و برابر پرسپولیس و پارس جنوبی در تبریز به 
تساوی رضایت داد.البته امکان بخشش این حکم در صورت پیروزی تراکتورسازی 

مقابل فوالد خوزستان وجود دارد.
معرفیسرمربیجدیداستقاللتا10روزدیگر

ســرمربی جدید تیم فوتبال اســتقالل ظرف 10 روز آینده انتخاب خواهد 
شد.مســئوالن باشگاه استقالل در حال بررســی گزینه های مختلف برای هدایت 
این تیم در لیگ نوزدهم هستند و در جلسه گذشته هیئت مدیره نیز پیرامون این 
موضوع بحث و تبادل نظر کردند.به گفته کامران منزوی عضو هیئت مدیره باشگاه 
استقالل ، امیرحســین فتحی که برای انتخاب سرمربی این تیم از هیئت مدیره 
اختیــار تام گرفته تا 10 روز دیگر مربی جدید آبی پوشــان را که گزینه خارجی 

خواهد بود انتخاب خواهد کرد.
سرمربیسابقسپاهانسرازتیمملیهنددرآورد

ســرمربی پیشین ســپاهان به طور رســمی هدایت تیم ملی فوتبال هند را 
برعهده گرفت.ایگور اســتیماچ 51 ساله که بین سال های 2015 تا 2016 هدایت 
تیم ســپاهان را برعهده داشت، از سوی فدراسیون فوتبال هند به عنوان سرمربی 
جدید این تیم معرفی شــد. این سرمربی کروات جانشین استفن کنستانتین شد 
که پس از مســابقات جام ملت های آســیا 2019 از سمت سرمربیگری این تیم 

استعفا کرد.
محصص:آدرسرااشتباهینرفتیم

مســؤول کمیته فنی فدراســیون فوتبال گفت: کیفیت کاری که فدراسیون 
فوتبال بلژیک در 20 ســال گذشــته انجام داده، یکی از بهترین هاســت.مرتضی 
محصــص در مرکز ملی فوتبــال و در جمع خبرنگاران درخصــوص جایگزینی 
ویلموتــس به جای کارلوس کی روش گفت: هم کی روش و هم ویلموتس مربیان 
بزرگی هســتند. ویلموتس هنوز کارش را شروع نکرده و من مطمئنم او می تواند 
کمک کند.محصص در پاسخ به اینکه آیا به عنوان مسئول کمیته فنی فدراسیون 
فوتبــال ویلموتس را تائید می کند، گفت: صد در صد. بــه جایگاه بلژیک در جام 
جهانی نگاه کنید ما آدرس اشــتباهی نرفتیم، فکــر می کنم آدرس خیلی خوبی 
رفتیم. جام و کاپ دلیل خوبی و بدی مربی نیســت. مربی باید فلســفه داشــته 
باشــد، فوتبال بلژیک از نظر کیفیت بازیکن و مربی و همچنین کیفیت کاری که 
فدراسیون فوتبال این کشور در 20 سال گذشته انجام داده یکی از بهترین هاست.
جهانبخش،جزوپروژهناکام58میلیونپوندیبرایتون

نشــریه میرر انگلیس هافبک ایرانی برایتون را یکی از ناکامان این تیم نامید.
این نشریه انگلیسی دیروز در گزارشی به عملکرد کریس هیوتن، سرمربی برکنار 
شــده برایتون در فصل جاری پرداخت و ناکامی های این مربی در این فصل بیان 
کرد.این نشریه مشهور انگلیسی در قسمتی از این گزارش به خریدهای تابستانی 
هیوتن پرداخت که در مجموع 5۸ میلیون پوند هزینه کرده که برای تیمی مانند 
برایتون هزینه بســیار باالیی است. این نشــریه پروژه هیوتن در جذب بازیکن را 
شکست خورده توصیف کرد و در راس خریدهای ناکامش نام علیرضا جهانبخش، 
هافبــک ایرانی تیم را آورد که با مبلغ 17 میلیون پوند از آلکمار هلند به برایتون 
آمد.علیرضا جهانبخش تابستان گذشته از تیم آلکمار به برایتون آمد. او در فصل 
جاری 25 بازی برای تیمش انجام داد ولی هیچ گل نزد و پاس گلی نیز مهیا نکرد.
بیاطالعیاعضایهیئتمدیرهاستقاللازاستعفایخطیر

یکــی از اعضای هیئت مدیره باشــگاه اســتقالل از اســتعفای خطیر اعالم 
بی اطالعی کرد. دیروز اخباری مبنی بر استعفای علی خطیر معاون ورزشی باشگاه 
استقالل منتشر شد. با این حال عضو هیئت مدیره باشگاه استقالل در حال حاضر 
از این استعفا بی خبر هســتند. در همین راستا اسماعیل خلیل زاده، عضو هیئت 
مدیره باشــگاه استقالل ، درباره اســتعفای خطیر اظهار کرد: هنوز چنین نامه ای 
به هیئت مدیره نرسیده اســت تا بخواهیم درباره آن تصمیم گیری کنیم.کامران 
منزوی، دیگر عضو هیئت مدیره استقالل هم درباره استعفای خطیر توضیح داد: 
عزل و نصب و استخدام و استعفای کلیه کارکنان جزو وظایف هیئت مدیره نیست 

و مربوط به مدیرعامل است.

مهم ترین قوانین مطرح شــده در کلینیک داوری 
مسابقات کشــتی آزاد و فرنگی قهرمانی بزرگساالن 
آسیا در چین که از این پس در کلیه مسابقات اجرایی 

می شود، اعالم شد.
جدیدترین تغییرات صورت گرفته در قوانین داوری کشتی 

به شرح زیر است:
1- خطای پا توســط مدافع در کشتی فرنگی، برای اولین 
مرتبه اخطار و 2 امتیاز برای حریفش خواهد داشــت و طبق 
مقررات جدید قاضی و رئیس تشــک همــراه این اخطار حرف 
L )از کلمــه Leg( را برای بخاطر داشــتن نحوه خطا، در برگه 
داوری ثبت می کنند و اگر همان کشــتی گیر مجدداً بر روی 
مهاجم مرتکب خطای پا شود دیسکالیفه از آن مسابقه خواهد 
شــد )بازنده از آن مسابقه( اما برای دوره های بعدی در جدول 

مسابقات باقی خواهد ماند.
2- فرار از تشک و یا هرنوع خطایی توسط مدافع بر روی 
کشــتی گیر مهاجم در حالت پل و یا خطر در هر دو رشــته 
کشتی آزاد و فرنگی با اخطار و دو امتیاز برای حریفش و ادامه 

کشتی نیز در مرکز تشک و در حالت خاک خواهد بود.
4- در صورتــی که کمتر از 30 ثانیه به پایان وقت قانونی 
یک مسابقه باقی مانده باشد برای مجازات فرار از فن می بایست 
هر سه داور )داور وسط، قاضی و رئیس تشک( هم رای باشند.

5- در صورتی که مدافع در حالت خاک در حال فرار از فن 
باشد داور می بایست با صدای بلند کلمه Place را بعنوان تذکر 
به کشتی گیر مدافع بگوید و در صورت عدم توجه به این تذکر 
و ادامه فرار از فن، کشــتی گیر خاطی با اخطار و امتیاز )آزاد 
با یک امتیاز و فرنگی با دو امتیاز( مجازات خواهد شد و ادامه 

کشتی نیز در حالت خاک خواهد بود.
6- وزن کشــی روز اول برای هر گروه وزنی در صبح روز 
مســابقات به مــدت 30 دقیقــه و در روز دوم که مختص به 
کشتی گیران فینالیســت و کشتی گیران بازنده که در شانس 

مجدد حضور دارند به مدت 15 دقیقه خواهد بود.
7- در ســه مــورد ضربه فنــی، کــم کاری و اخطارها، 
رئیس تشــک می تواند بدون مشــورت با داور و قاضی با نشان 

دادن راکت سفید رای آنان را مردود نماید.

اعالم جدیدترین تغییرات در داوری کشتی

 تشدید مجازات فرار از فن

تعدادی از قهرمانان و مدال آوران بازی های 2018 دیروز با معاون وزیر ورزش جلسه برگزار کردند.
بعد از تجمع قهرمانان و مدال آوران مقابل وزارت ورزش که روز دوشنبه صورت گرفت، قرار شد تعدادی از نمایندگان 
ورزشــکاران امروز دیداری با وزیر ورزش داشته باشند.با توجه به جلسه مسعود سلطانی فر وزیر ورزش در هیئت دولت، 4 
ورزشــکار کشــورمان با محمدرضا داورزنی معاون حرفه ای و قهرمانی وزارت ورزش دیدار و گالیه های خود را درخصوص 

عدم پرداخت پاداش ها مطرح کردند.
بنا بر اعالم خبرگزاری فارس داورزنی در این جلسه به ورزشکاران قول داد تا 10 روز آینده همه چیز مشخص شود. 
ورزشکاران درخواست کردند در صورتی که وزارت ورزش نمی تواند سکه دهد، قیمت سکه به مدال آوران حواله دهد.وزارت 
ورزش هنوز اعالم نکرده چه مبلغی قرار است به قهرمانان و مدال آوران بازی های آسیایی و پاراآسیایی 201۸ پاداش دهد.

در این جلســه بهداد ســلیمی قهرمان وزنه بردار جهان، پیمان نصیری، امین بوداغی قهرمان قایقرانی و همین طور 
صمیمی رئیس فدراسیون جانبازان و معلولین حضور داشتند.

در همین خصوص پیمان نصیری ملی پوش دوومیدانی معلوالن گفت: طبق گفته مسئوالن، قسمت عمده ای از مبلغ 
مورد نیاز برای پرداخت پاداش ها تأمین شــده و تکلیف باقیمانده آن نیز قرار اســت پس از دیدار مسعود سلطانی فر وزیر 

ورزش با محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه مشخص شود.  

قول معاون وزیر ورزش به مدال آوران برای پرداخت پاداش تا 10 روز آینده 
در پی عــدم صدور ویزا برای برخی از اعضای تیم ملی تکوانــدو اعزامی به رقابت های جهانی انگلیس 
و نامه نگاری فدراســیون تکواندو در این زمینه، کمیته ملی المپیک در نامه  ای به کمیته بین المللی المپیک 

اعتراض خود را اعالم کرد.
به دنبال عدم صدور ویزا و با وجود پیگیریهای مستمر کمیته ملی المپیک و فدراسیون تکواندو در هفته گذشته برای 
برخی از مســئولین،کادر فنی و ملی پوشان اعزامی به بیست و چهارمین دوره مسابقات قهرمانی جهان 2019 منچستر و 
مشکالتی پیش آمده است. در این زمینه، کمیته ملی المپیک طی پیگیری های متعدد مراتب اعتراض شدید خود را نسبت 
به عدم صدور ویز از سوی میزبان رقابت های جهانی تکواندو اعالم داشته، آنرا مغایر قوانین میزبانی رقابت های کسب سهمیه 
و منشــور المپیک دانسته و خواســتار پیگیری کمیته بین المللی المپیک در این باره شد و IOC نیز بطور جد پیگیر این 
مسئله است.کمیته ملی المپیک حتی مکاتباتی با کمیته ملی المپیک کشور میزبان برای رفع این مشکل نیز داشته است.
براساس منشور المپیک کشــورهای میزبان رقابت های ورزشی باید بدون تبعیض، همکاری الزم را جهت صدور ویزا 
برای کلیه شرکت کنندگان داشته باشند ولی با وجود پیگیریهای کمیته ملی المپیک و فدراسیون اگر چه ویزا برای برخی 
تکواندو کاران در آخرین لحظات صادر شــده است اما هنوز تمامی ویزاهای درخواستی صادر نشده و کمیته ملی المپیک 

نیز از طریق IOC کماکان پیگیر این مسئله است.

اعتراض کمیته المپیک به عدم صدور ویزای تکواندوکاران 

سرپرست دبیرکلی فدراسیون فوتبال با بیان اینکه مارک ویلموتس از ایران خوشش آمده است، آخرین 
وضعیت مذاکره و توافق با این سرمربی بلژیکی را تشریح کرد و گفت: هنوز قرارداد نهایی امضا نشده است.

ابراهیم شــکوری اظهار داشــت: فعاًل در حال مذاکره هستیم. تقریباً مراحل نهایی است ولی هنوز قرارداد نهایی امضا 
نشده است. نیاز است یک سری مسائل بررسی شود. سعی می کنیم تا چند روز آینده قرارداد را نهایی کنیم.

وی درباره اینکه چرا توافق با ویلموتس و اطالع رســانی در این باره طوالنی شده است؟ تصریح کرد: شرایط ما با تمام 
دنیا فرق دارد. شرایط اقتصادی، سیاسی و منطقه ای ما با جاهای دیگر فرق می کند و مجبوریم دست به عصاتر پیش برویم. 
پنجشنبه هفته پایانی لیگ است و هواداران تمرکزشان را روی لیگ بگذارند. بعد از آن وضعیت سرمربی را اعالم می کنیم. 
اولویت ما این اســت یک قرارداد خوب بسته شود تا شــرایط حرفه ای را در آن لحاظ کنیم. اگر قرارداد خوب بسته شود 

ضامن نتایج خوب تیم ملی هم خواهد بود. 
شکوری که با شبکه خبر گفت وگو می کرد، در ادامه تاکید کرد: ویلموتس از جو ایران خوشش آمده است. فعاًل داریم 
امکاناتمان را نشان می دهیم. باید بندها را تک تک جلو ببریم. اگر عجله کنیم درست نیست. مردم هم توصیه نمی کنند 
عجله کنیم. سرپرســت دبیرکلی فدراسیون فوتبال درخصوص اینکه ویلموتس سوابق درخشانی ندارد و کار در تیم ایران 
برایش پرافتخار خواهد بود، گفت: نســل طالیی بلژیک را ایشــان پرورش داد. می شود بعداً روی این بحث بیشتر صحبت 

کنیم. ویلموتس می تواند به ما کمک کند.

تشریح آخرین وضعیت مذاکره و توافق فدراسیون فوتبال با ویلموتس 
وزیر ورزش و جوانان می گوید فوتبال باید باعث شور و نشاط مردم شود.

مســعود سلطانی فر در نشست مدیران عامل باشــگاه های لیگ برتری فوتبال ایران اظهار داشت: در چنین شرایطی 
جامعه ورزش هم باید در کنار مردم این شرایط سخت را درک و تحمل کنند، در همین راستا شورای برون مرزی وزارت 
ورزش و جوانان نیز حجم اعزام ها را به نصف کاهش داده و با حذف سفرهای غیر ضروری، بر روی رویدادهای که مرتبط 
با کسب سهمیه المپیک است متمرکز شده ایم.  سلطانی فر در بخش دیگری از سخنانش بار دیگر شرایط خاص اقتصادی 
جامعه را مورد توجه قرار داد و گفت: در این شرایط باید در ورزش از جمله فوتبال موجبات شادی و نشاط مردم را فراهم 
کنیم چرا که حداقل 50 میلیون نفر به نوعی با این رشته درگیر هستند و با آن زندگی می کنند به همین دلیل نباید اجازه 
دهیم رفتار و اظهار نظرهای برخی مربیان، لیدرها، بازیکنان و حواشی تیم ها باعث تلخ شدن ذائقه مردم شود. سلطانی فر 
اهمیت مسائل فرهنگی را در عرصه فوتبال مورد توجه قرار داد و افزود: در این مورد نباید با بعضی توجیهات نباید از خود 
ســلب مســئولیت کنیم و فدراسیون فوتبال باید با استفاده از ابزارهای کنترلی که در اختیار دارد و فارغ از همه فشارها و 
جوسازی ها، برخورد مناسب انضباطی با خاطیان داشته باشد. سلطانی فر در پایان اهمیت حق پخش تلویزیونی را نیز به 
منزله حق باشگاه ها مورد توجه قرار داد و با اشاره به جلسات متعدد و پیگیری هایی که با رسانه ملی صورت گرفته است، 
گفت: همه جلسات در نهایت با پیشنهادی از سوی صدا و سیما همراه بوده که با اجرای آن درآمد جدیدی برای باشگاه ها 

حاصل خواهد شد که امیدوارم به نتیجه خوبی در زمینه تحقق حق پخش تلویزیونی منجر شود.

سلطانی فر: فوتبال باید باعث نشاط مردم شود 

سرویس ورزشی- 
گــوش اهالی فوتبال ایران و طرفــدار تیم ها از این حرف هایی که چندی 
قبل امیرحســین فتحی، مدیرعامل تیم اســتقالل در گفت وگو با خبرنگاران 
مطرح کرده، پر اســت، آقای فتحی درباره ماجرای شفر، سرمربی برکنار شده 
تیم استقالل می گوید: »یکی از مسائلی که کار را برای باشگاه استقالل سخت 

کرد، بسته شدن قراردادهای غیرحرفه ای است...«
 او در جای دیگر در این باره چنین توضیح می دهد: »متاســفانه با شــفر 
قرارداد غیرحرفه ای امضا شده است. مرسوم نیست مربی حق فسخ داشته باشد 
ولی باشگاه این حق را نداشته باشد. مبلغ نجومی با او بسته شده است. شاید 
در جام جهانی چندین مربی قراردادشــان بیش از یک میلیون دالر بود. ساشا 
شفر بدون داشتن مدرک معتبر آنالیزوری، قرارداد باالیی با استقالل بسته بود. 

ما قرارداد خوبی با شفر نداشتیم، قراردادی یک طرفه...«
شما خواننده محترم هم حتما حرف ما را تائید می کنید، که این حرف ها، 
که این بار از زبان آقای فتحی و درباره شــفر بــه گوش مخاطب اهل ورزش 
می رسد، حرف تازه ای نیست و در سال های اخیر، هر چند وقت یک بار از زبان 

مدیری درباره مربی ای، شنیده می شود... 
در واقــع اصل ماجرا یکی اســت و تغییر نمی کند، امــا نقش آفرینان آن 
متغیرند! و این بیش از هر چیز حکایت از بیماری فوتبال ما دارد، بیماری  که 
حکایت از نوعی آشفتگی، به هم ریختگی و بلبشویی است که ریشه آن را باید 

بیش از هر کجا در عامل »مدیریت« جست وجو کرد. 
عامــل مدیریت هم که می گوئیــم، نه مدیریت این و آن باشــگاه، بلکه 
مدیریت کالن و بزرگ تر ورزش راس همه »وزارت ورزش«. مدیریت باشگاهی 
مثل استقالل یا پرسپولیس، زیرمجموعه، وزارت ورزش است، قبل از فتحی یا 
عرب، وزارت ورزش و شــخص آقای وزیر ورزش است که باید درباره وضعیت 
آشفته مدیریتی حاکم بر دو باشگاه بزرگ، پرطرفدار و معتبر کشور که علیرغم 
همه شــعارها و وعده ها مبنی بر واگــذاری به بخش خصوصی، همچنان جزو 

دارایی های وزارت ورزش هستند، توضیح دهد. 
وقتی »ثبات مدیریتی« در ورزش ما و به ویژه دو باشــگاه ذکر شده، معنا 
نداشته باشد و مدیریت این مثال باشگاه ها! به محله برو و بیا تبدیل شده باشد، 
معلوم نیســت، باید از کجا و چه کسی مسئولیت خواست و مشخص نیست، 
دقیقا مســئول اصلی خرابکاری ها و خطاکاری ها و کم کاری ها و ندانم کاری ها 

و... کیست؟
 امروز فتحی می گوید »قرارداد شــفر غیرحرفه ای منعقد شــده اســت، 
یک طرفه اســت، به ضرر باشگاه مردمی استقالل است...« خب، مخاطب این 
جمالت چه کســی یا چه کسانی هستند؟ آنکه شفر را آورده، استخدام کرده، 

قرارداد بسته، نه با او یا اعوان و انصار و آقازاده اش، چه کسی بوده؟ 
با اجازه چه کسی این کار را کرده، او را چه فردی و سازمان و وزارتخانه ای 
منصوب کرده اســت؟ او االن کجاست؟ چرا نمی آید پاسخ بدهد؟ چرا نمی آید 
به طرفداران عزیز! اســتقالل و مردم گرامی و ورزشدوست کشورمان! توضیح 

دهد و ابهامات را برطرف کند...؟
 این وضع و اوضاع تا کی می خواهد در ورزش ما ادامه داشــته باشد. این 
بازی با ســرمایه های ملی، این اســراف و ریخت وپاش از جیب مردم، این به 
سخره گرفتن احساســات و عواطف عالقه مندان به ورزش که اکثریت قریب 
به اتفاق آن، جوانان، یعنی همان کسانی که رهبری انقالب در پیام های اخیر 
خودشان، بیش از گذشته و همیشه، آنها را مورد خطاب قرار می دهد، هستند، 
با کدام مجوز عرفی و شرعی و حرفه ای و دولتی و ورزشی و اخالقی و... صورت 

می گیرد؟ بازی با وقت و سرمایه و سرنوشت ورزش این مملکت تا کی...؟!

بازی با سرمایه 
و سرنوشت ورزش!

نکته  ورزشی

*سعید برخورداری، دروازه بان 30 ساله تیم ملی هندبال کشورمان پس از پشت  سر گذاشتن تست های پزشکی باشگاه 
کوابیت بی اِم گواداالخارا، قرارداد ســه ساله خود را با این باشگاه اسپانیایی امضا کرد تا اولین خرید تابستانی این تیم 
لقب بگیرد. تیم کوابیت بی اِم گواداالخارا با 21 امتیاز در رده دوازدهم جدول رده بندی باالترین سطح هندبال باشگاهی 
اسپانیا قرار دارد. برخورداری اولین لژیونر ایرانی است که به یک تیم اسپانیایی پیوسته است. پیش از این 10 بازیکن 

تیم ملی به تیم هایی از کشورهای ترکیه، آلمان، رومانی، سوئد و مجارستان پیوسته بودند.

*سومین مرحله از اردوهای آمادگی تیم فوتبال 7 نفره کشورمان به منظور حضور در مسابقات جهانی اسپانیا از فردا 
)جمعه( تا دوم خرداد ماه به میزبانی بابلسر برگزار می شود.عباس ترابی، لطف اهلل جنگجو، محمد خراط، امین رضایی، 
یاسر رستمی، مسعود ژولیده، شهاب الدین رحیمی، شمس الدین شهبازی، مهدی بخشی، عبدالرضا کریمی زاده، بابک 
صفری، حسن صفری، مسلم مهرابیان، علیرضا زارع، بهنام آرندی، مجید حق شناس، رسول آتش افروز و عارف بابائیان 

1۸ بازیکن دعوت شده به این مرحله از اردو هستند که زیر نظر علی روزبهانی سرمربی تیم به تمرین می پردازند.

خواندنیازورزشایرانخواندنیازورزشایران

گریزمانستارهفرانسویدریکقدمیبارسلونا
آنتوان گریزمان، ستاره فرانســوی اتلتیکو مادرید، اعالم کرد که در این 

تابستان این باشگاه را ترک خواهد کرد.
گریزمان از مدت ها قبل مورد توجه بارســلونا قرار داشت و حتی باشگاه 
کاتاالنی آماده بود تا در تابســتان قبــل او را به خدمت بگیرد اما با توجه به 
محرومیــت اتلتیکو مادرید از فعالیت در بازار نقل و انتقاالت، این ملی پوش 
فرانســوی تصمیم گرفت تا وفاداری اش را به آنها نشان بدهد و قراردادش را 
با آنها تمدید کرد.اما اکنون به طور رســمی اعالم کرد که قصد دارد در این 
تابســتان راهی باشگاه دیگری شــود و دیدار پیش رو مقابل لوانته، آخرین 
بازی اش با پیراهن اتلتیکو مادرید خواهد بود.در چند روز گذشته، اخباری در 
مورد نهایی شدن انتقال گریزمان به بارسلونا منتشر شده بود و گفته می شود 
اکنون این باشگاه آماده است تا با پرداخت مبلغ 125 میلیون یورو که در بند 
فسخ قرارداد گریزمان آمده، اولین انتقال بزرگ تابستان 2019 را نهایی کند.
108کشتیگیردراولینگامسهمیهالمپیکمیگیرند

ســه ماه دیگر تا زمان برگزاری رقابت های کشتی بزرگساالن قهرمانی 
جهان و گزینشــی المپیک 2020 توکیو در شهر نورسلطان قزاقستان باقی 

مانده است.
5 کشــتی گیر برتر هر وزن در رقابت های جهانی ســال 2019 میالدی 
که روزهای 23 تا 31 شهریورماه در شهر نورسلطان کشور قزاقستان برگزار 
می شــود، مجوز حضور در المپیک 2020 توکیو را بدســت می آورند و در 
مجموع 10۸ نفر )در 6 وزن المپیکی( در 3 رشته آزاد، فرنگی و زنان در گام 

اول سهمیه این رویداد مهم را کسب می کنند.
طبق برنامه، مســابقات کشــتی فرنگــی روزهای 23 تا 26شــهریور 
و رقابت هــای کشــتی آزاد روزهــای 2۸ تا 31 شــهریورماه برگزار خواهد 
شــد.همچنین اتحادیه جهانی کشــتی 5 مســابقه گزینشــی دیگر را نیز 
بــرای حضور در المپیک 2020 که 453 روز دیگر در شــهر توکیو کشــور 
ژاپن برگزار می شــود در نظر گرفته است که شــامل یک رقابت در هر قاره 
)رقابت های گزینشی قاره آســیا روزهای ۸ تا 10 فروردین ماه سال 99 در 
یکی از شهرهای »شی آن« چین، اوالن باتور مغولستان یا پیونگ چانگ کره 
جنوبی( و رقابت های گزینشی جهانی روزهای 11 تا 14 اردیبهشت ماه سال 

99 در شهر صوفیه پایتخت کشور بلغارستان است.
با توجه به اعالم اتحادیه جهانی در هر وزن 16 کشتی گیر مجوز حضور در 
بازی های المپیک را دارند که این نفرات از بین کشتی گیران برتر رقابت های 
جهانی 2019 قزاقســتان و پنج مسابقه گزینشی فوق انتخاب خواهند شد. 
مسابقات گزینشی جهانی نسبت به المپیک ریو یک مرحله کمتر شده است.

رقابت های کشــتی بازی های المپیک 2020 توکیو ژاپن روزهای 12 تا 1۸ 
مردادماه سال 1399 برگزار خواهد شد.

ساریازچلسیاخراجمیشودوبهکالچوبرمیگردد
طبق گزارش نشــریه ورزشــی معروف ایتالیا، سرمربی آبی پوشان شهر 
لندن به زودی برکنار می شــود و دوران مربیگری خود را در کشورش ادامه 
می دهد. نشریه گاتزتا دلواسپورت نوشته است شمارش معکوس برای اخراج 
مائوریتزیو ساری از چلسی آغاز شده و این مرد ایتالیایی با وجود کسب مقام 
سوم لیگ برتر انگلیس و ســهمیه لیگ قهرمانان اروپا و رساندن تیمش به 
فینال لیگ اروپا در اولین فصل مربیگری اش در انگلیس، در شرف اخراج از 
استمفوردبریج اســت.طبق ادعای این نشریه رومن آبراموویچ، مالک باشگاه 
چلسی در نظر دارد ساری را برکنار کند و دلیل اصلی او هم رابطه نه چندان 
خوب این سرمربی سابق ناپولی با هواداران باشگاه است و حتی اگر او موفق 
به کسب عنوان قهرمانی لیگ اروپا شود هم اخراج خواهد شد.ساری در اولین 
فصل حضورش در چلســی توانســته این تیم را به دو فینال برساند و آن را 
به لیگ قهرمانان برگرداند، اما فلسفه فوتبالی اش سبب ایجاد دودستگی در 
میان هواداران شده است.به نوشته گاتزتا، تیم های رم و میالن محتمل ترین 
مقاصد برای ســاری 60 ساله خواهند بود اگرچه اقدام روسونری برای جذب 
ســرمربی جدید به این بستگی دارد که بتواند سهمیه لیگ قهرمانان اروپا را 

کسب کند.
سولسشایرخطاببهبازیکنانمنچستریونایتد:

نیمیازشمابایدتیمراترککنید
سرمربی شیاطین سرخ قصد دارد نیمی از بازیکنان فعلی این تیم را در 

پنجره نقل و انتقاالت تابستانی بفروشد.
اولگنار سولسشایر سرمربی منچســتریونایتد بعد از باخت شوکه کننده 
تیمــش در خانه به کاردیف تهدید به فروشــی نیمــی از بازیکنان این تیم 
کرد. سرمربی نروژی شیاطین سرخ آنقدر از دست بازیکنانش به خاطر بازی  
ضعیف شان در روز شکست 2 بر صفر مقابل کاردیف عصبانی است که تهدید 
کرده نیمی از آنها در پنجره نقل و انتقاالت تابستانی باید به فکر تیم جدید 
باشــند. یونایتد در آخرین هفته لیگ برتر انگلیس در اولدترافورد به تیمی 
باخت که سقوطش به لیگ دسته اول فوتبال انگلیس قطعی شده بود و بازی 
برایش جنبه تشریفاتی داشت. طبق گزارش نشریه سان انگلیس، سولسشر 
پس از باخت شــیاطین سرخ به کاردیف مستقیماً به بازیکنانش گفته است 
کــه نیمی از آنها دیگر به درد تیــم نمی خورند و باید بروند تا راه برای ورود 

بازیکنان تیم جدیدی که متناسب با ایده های او باشند باز شود.
هازاردمنتظرچراغسبزفیفابرایرفتنبهرئال

ســتاره بلژیکی چلســی ترس از این دارد که فیفا مانع انتقالش به رئال 
شــود. نشریه ســان انگلیس خبر داد که ادن هازارد، ستاره بلژیکی چلسی 
ترس از این دارد که فدراسیون جهانی فوتبال)فیفا( محرومیت چلسی را در 

نقل و انتقاالت تمدید کند.
چلسی دو ســال پیش به مدت 2 فصل در نقل و انتقاالت محروم شد. 
اکنون زمان آن رسیده تا این محرومیت برداشته شود. ستاره بلژیکی چلسی 
نیز منتظر رفع محرومیت و رفتن به رئال مادرید است.باشــگاه چلسی یک 
ســال دیگر با هازارد قرارداد دارد و می خواهد به خاطر این یک فصل 100 
میلیون یورو از رئال بگیرد. ستاره بلژیکی در راس خریدهای تابستانی زیدان 

قرار دارد.

صفحه9
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امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختتساویبردبازيتیم

1291513135142158. پرسپولیس

2291413244202455. سپاهان

329159538122654. استقالل

429158630151553. پدیده 

529149640231751. تراکتورسازی

62991282626039. ذوب آهن

238-72991192830. سایپا

937-829910102837. فوالد

635-92998122733. پیکان

234-102961672830. صنعت نفت آبادان

233-112961582729. نساجی مازندران

430-122979132832. پارس جنوبی جم

629-132941781824. ماشین سازی تبریز

1821-1429312141432. نفت  مسجدسلیمان

2820-1529311152351. سپیدرود رشت

* 2612-162939171945. استقالل خوزستان

جدول رده بندی لیگ برتر فوتبال - جام خلیج فارس

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

هیئتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتی
اراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

آگهیموضوعماده۳قانونوماده1۳آئیننامهقانونتعیین
تکلیفوضعیتثبتیواراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

برابر رأی شــماره 139860326005000057 مــورخ 1398/1/25 هیئت اول موضــوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نهاوند تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی علی داد بایسته فرزند فرج اهلل به شماره شناسنامه 4 و به شماره ملی 3962031936 
صادره از نهاوند به میزان چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی ابیزار به مساحت 75099.90 
مترمربع قســمتی از پالک 69 اصلی بخش ســه ثبت نهاوند واقع در نهاوند روســتای شیراوند اراضی زراعی 
معروف به نظرعلی حقوق ارتفاقی ندارد خریداری از مالک رســمی همت اهلل زارع فرد تصرفات مالکانه متقاضی 
نسبت به مورد تقاضا  محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 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، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است درصورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول- چهارشنبه 1398/2/11          تاریخ انتشار نوبت دوم- پنجشنبه 1398/2/26
محمدعلیجلیلوند
رئیسادارهثبتاسنادوامالکنهاوند م الف 25

هیئتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتی
اراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

آگهیموضوعماده۳قانونوماده1۳آئیننامهقانونتعیین
تکلیفوضعیتثبتیواراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

برابــر رای شــماره 139860326005000056 مورخ 1398/1/25 هیئت اول موضــوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبــت ملک نهاوند 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی قربانعلی بایســته فرزند فرج اهلل بشــماره شناســنامه 829 و به شماره 
ملی 3960399766 صادره از نهاوند بمیزان دو دانگ مشــاع از ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی ابیزار 
به مســاحت 75099/90 مترمربع قســمتی از پالک 69 اصلی بخش سه ثبت نهاوند واقع در نهاوند روستای 
شیراوند اراضی معروف به نظرعلی حقوق ارتفاقی ندارد خریداری از مالک رسمی همت اهلل زارع فرد تصرفات 
مالکانه متقاضی نســبت به مورد تقاضا محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 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، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 

است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول- چهارشنبه 1398/2/11               تاریخ انتشار نوبت دوم- پنجشنبه 1398/2/26
محمدعلیجلیلوند
رئیسادارهثبتاسنادوامالکنهاوند م الف26

آگهیمجمععمومیعادیسالیانهبطورفوقالعاده
شرکتدهکدهتوریستیویال)سهامیخاص(بهشمارهثبت۲۴۲51

وشناسهملی10۷۲001۷810
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت بعمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی 
سالیانه بطور فوق العاده در روز شنبه مورخ 9۸/3/25 ساعت 10 صبح در محل: تهران- خیابان 
ازگل- خیابان مدرسه- سمت راست- بن بست میگانی- پالک3- واحد1 حضور بهم رسانند.

دستور جلسه: 1- انتخاب اعضاء هیئت مدیره 2- تعیین روزنامه کثیراالنتشار 3- انتخاب 
بازرس و بازرس علی البدل 4- سایر مواردی که در صالحیت مجمع می باشد.

رئیسهیئتمدیره

ســند پنج برگی قرارداد پیش فروش مســکن مهر شــهر جدید پرند 
به شــماره 91/141/74 مورخ 1391/06/29 بنام حســن جمشیدی 
حسن آبادی فرزند رضا مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ســند پنج برگی قرارداد پیش فروش مســکن مهر شــهر جدید پرند 
بشماره 91/137/1671 مورخ 1391/06/07 بنام علیرضا محبی ربیع 

فرزند علی اکبر مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

سند کمپانی و پروانه تردد خودرو استیشن سواری لندکروز  VXR به شماره پالک 
79557 اروندی به رنگ ســفید مدل 2017 و شــماره موتور  3UR3302883 و 
شــماره شاسی  JTMHY05J0H4049507 به نام سعید سواعدی مفقود شده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ســند کمپانــی خــودرو ســواری پــژو  405SLX-TU5بــه شــماره پالک
 531 ص36 ایــران 14 بــه رنگ ســفید- روغنــی مدل 1395 و شــماره موتور 
 164B0086718و شماره شاســی  NAAM31FE5GK259351 مفقود شده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهیموتفرضیآقایحبیبالهمحمدی
بدینوســیله اعالم می گردد خانم حبیبه گلذاری سقر چشمه فرزند شاه باز دادخواست 
موت فرضی آقای حبیب اله محمدی را به این دادگاه تقدیم نموده است که به شماره 
9809987586600102 در این شــعبه  دادگاه به ثبت رســیده اســت. لذا مراتب از 
طریق این آگهی اعالم می گردد تا چنانچه نامبرده در قید حیات است خود وی، و یا 
اشــخاصی از نامبرده خبری دارند این دادگاه را مطلع نمایند. )آدرس دادگاه: مشهد، 

بلوار شفا، مجتمع قضایی شهید مطهری(
مدیر دفتر شعبه 16 دادگاه خانواده مشهد- شاهد شکاری

ســند کمپانی و شناســنامه مالکیت )برگ سبز( خودروی 
ســواری پــژو405 جی ال ایکــس 1800 آی بــه رنگ 
عنابی متالیک مدل1382 به شــماره انتظامی 681 ب73  
ایران62 به شماره موتور 22568205022 و شماره شاسی 
82013399 مربــوط به آقای ســیروس شــعبانی مفقود 

گردیده از درجه اعتبار ساقط است.

عکس روبرو آقای محمدحسین کاوند 53ساله 
از تاریخ  فرزند محمدطاهر ســاکن بروجــرد 
97/12/12 در تهران از منــزل خارج تاکنون 
اطالعی از نامبرده نیست. لذا خواهشمند است 
کســانیکه از وی اطالعی دارند با شماره تلفن 
09907087845 تمــاس و خانــواده ای را از 

نگرانی برهانند.


