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رئیس کمیته صدور مجوز حرفه ای سازمان لیگ از 
ایران در فصل آینده  افزایش سهمیه  فوتبال  احتمال 

لیگ قهرمانان آسیا به ۱+۳ خبر داد.
با اتمام رقابت های داخلی فوتبال در غرب آســیا, باز هم 
خبر هایی از تغییر سهمیه  کشــور ها در لیگ قهرمانان آسیا 
مطرح شــده است. بر این اساس گفته می شود سهمیه ایران 
که تا ســال 2020, در این مســابقات 2+2 بوده, برای فصل 
آینده دســتخوش تغییرات خواهد شــد و بــه 1+3 خواهد 
رسید, یعنی 3 تیم ایران به طور مستقیم راهی این مسابقات 
می شــوند و چهارمین نماینده باید در پلی آف شانس خود را 

برای حضور در مرحله نهایی امتحان کند.
سهیل مهدی, رئیس کمیته صدور مجوز حرفه ای سازمان 
لیگ دربــاره این موضوع گفت: موضوعی کــه تا این لحظه 
مشــخص است, طبق آخرین اطالعیه AFC سهمیه ایران در 
آسیا همان 2+2 است. این در صورتی است که در غرب آسیا 
همه باشــگاه هایی که سهمیه کســب کرده  اند, واجد شرایط 
برای حضور در مســابقات باشــند اما در غیر این صورت از 

سهمیه این لیگ ها کم و به سایر کشور ها اضافه خواهد شد.
وی ادامه داد: سازوکار انتقال سهمیه ها به این شکل است 
که لیگ هایی که سهمیه 1+3 را دارند, دیگر سهمیه آنها قابل 
افزایش نخواهد بود و به ترتیب اولویت سهمیه به کشور هایی 
می رســد که از 2+2 برخوردار هستند که فکر می کنم ایران 
در این رده, اولین اولویت را دارد و اگر قرار باشــد سهمیه ای 
به لیگی اضافه شــود ابتدا به ایــران اختصاص خواهد یافت 
و سهمیه کشــورمان در لیگ قهرمانان آسیا به 1+3 خواهد 

رسید.

رئیس کمیته صدور مجوز حرفه ای سازمان لیگ با اشاره 
به اینکه در فصل جاری لیگ قهرمانان آســیا ســهمیه ایران 
2+2 بود, یادآور شــد: در فصل گذشته )لیگ قهرمانان آسیا 
2018( به دلیل عدم موفقیت دو تیم عربســتانی در کسب 
مجــوز حرفــه ای یکی از این ســهمیه ها به ایران رســید و 
کشورمان ســه نماینده مستقیم و یک نماینده غیر مستقیم 
در آسیا داشــت. االن هم همینطور است ما سهمیه 2+2 را 
داریم اما اگر تیمی یا حتی لیگی در غرب آســیا نتواند جواز 
حرفه ای را برای لیگ قهرمانان آسیا کسب کند, این سهمیه ها 

به ترتیب اولویت در کشور هایی که سهمیه 2+2 دارند, اضافه 
می شود که ایران در این مورد اولویت اول را دارد. 

مهدی تاکید کرد: هنوز به صورت رسمی چیزی در این 
باره به ما اعالم نشــده اما احتمال افزایش ســهمیه ایران به 
1+3, مانند هر سال وجود دارد. این یک اتفاق فوتبالی است و 

ممکن است امسال نیز با تصمیم AFC رخ دهد.
 در صورتی که یکی از تیم های پرســپولیس و سپاهان 
که در نیمه نهایی جام حذفی ایران حضور دارند, با شکســت 
دادن تیم دسته دومی داماش گیالنیان در فینال قهرمان این 

مسابقات شوند, تیم چهارم لیگ برتر مشمول کسب سهمیه 
در آســیا می شود. با این اوصاف اگر سهمیه ایران همان 2+2 
بماند, تیم های پرسپولیس و سپاهان سهمیه مستقیم کسب 
می کنند و اســتقالل و پدیده باید در پلی آف برای حضور در 
مرحله نهایی تالش کنند. در صورتی که سهمیه ایران به 3+1 
افزایش پیدا کند, اســتقالل نیز به عنوان تیم سوم لیگ برتر 
مســتقیماً راهی آسیا می  شود و این تنها پدیده است که باید 

در پلی آف به میدان برود.
پیش بینی یک رسانه اماراتی

بنا به ادعای یک رسانه اماراتی سهمیه این کشور در لیگ 
قهرمانان آسیا کاهش پیدا کرده است.

صفحه هواداران العین امارات از کاهش سهمیه این کشور 
در مســابقات لیگ قهرمانان آسیا 2020 خبر داد. اماراتی ها 
پیش از سهمیه 3+1 داشتند ولی کسب نتایج ضعیف آنها در 

این رقابت ها باعث شده تا سهمیه آنها 2+2 شود.
به گزارش رســانه های عربی، با نگاه به آخرین رده بندی 
کنفدراســیون فوتبال آســیا در تقســیم بندی سهمیه ها در 
منطقه غرب آســیا ایران بعد از قطــر در رده دوم قرار دارد. 
عربســتان و امارات نیز در رده سوم و چهارم قرار دارند. بنا به 
تقسیم بندی سهمیه ها 2 کشور اول هر منطقه سهمیه 3+یک 
کســب می کنند در نتیجه ایران با قــرار گرفتن در رده دوم 
سهمیه 3+1 می گیرد و امارات با این رده بندی سهمیه 2+2 
می گیرد. بدین ترتیب سهمیه قطر هم مثل ایران 3+1 شده و 

عربستان 2+2 شده است.
پیش از این عربســتان و امارات سهمیه 3+1 داشتند و 

ایران و قطر سهمیه 2+2 داشتند.

سهمیه مستقیم استقالل؛ احتمال دارد اما قطعی نیست

AFCتاچندروزدیگرتکلیفهمهرامشخصمیکند
ایراندراولویتافزایشسهمیهلیگقهرمانانآسیابه۳+۱

*با اعالم معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان مجمع 
انتخاباتی فدراسیون چوگان روز یکشنبه 19 خرداد ماه برگزار می شود.

*کاپ جهانی دوچرخه ســواری کوهســتان در ماده کراس کانتری به 
میزبانی آلمان برگزار شد و ایران یک نماینده در این مسابقات داشت. 
فرانک پرتو بانوی رکابزن ایران که به دنبال کسب سهمیه المپیک است 
در این مسابقات در رده شصت و ششم قرار گرفت. او توانست سه امتیاز 
نیز بگیرد.۷۷ رکابزن در استارت لیست مسابقه قرار داشتند که ۵ نفر 

مسابقه را به پایان نرساندند و یک نفر هم در خط شروع قرار نگرفت.
*محمدرضا داورزنی، معاون توســعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و 
جوانان در حکمی محمداسد مسجدی را به عنوان دبیر مجمع عمومی فدراسیون 

کشتی منصوب کرد.
*با حکم علیرضا پاکدل رئیس فدراســیون الهام ســلوکی به عنوان 
سرپرست جدید نایب رئیس بانوان فدراسیون منصوب و مشغول به کار 

شد.
*محمود نظری دبیر فدراسیون تنیس روی میز به دلیل اتمام ماموریت اداری اش 
همکاری خود را با فدراســیون به پایان رساند.نظری در نامه ای در این مورد بیان 
کرد: شــخصاً تصمیم گرفتم و درخواســت کردم که بعد از نزدیک به چهار سال 
فعالیت، از فدراسیون تنیس روی میز جدا شوم ، یک ماهی مرخصی گرفتم و پس 
از آن با اتمام ماموریت اداری ام )31 خردادماه 1398(، ان شاءاهلل به سازمان بنادر 
و دریانوردی محل اصلی اشتغالم برمی گردم ، البته از آقای مهرداد علی قارداشی 

ریاست محترم فدراسیون به جهت موافقت با رفتنم تشکر ویژه می نمایم.

خواندنی از ورزش ایران

یادبود شهید مدافع حرم سردار عبداهلل اسکندری
سرداری که سرش بر نیزه شد

امروز پنجمین ســالگرد شــهادت سردار 
عبداهلل اسکندری است؛ از پیشکسوتان عرصه 
رزم اســت. وی هم در کردســتان به تارو مار 
گروهک های تروریســتی پرداخت، هم هشت 
ســال دفاع مقدس حماســه ها آفرید و هم در 
مقابل عربده کشــی تروریســت های تکفیری 
ایســتاد و در نهایت نیز به هدف خودش یعنی 

شهادت رسید.
شهید اسکندری در عملیات های خیبر، بدر، والفجر8، کربالی1،3،4،5،8، 
والفجر10، بیت المقدس4و7 حضور موثری داشت. وی در دوران بازنشستگی 
نیز از پای ننشســت و به عرصه نبرد پا گذاشت. خودش یک بار گفته بود:»به 
واهلل قسم اگر ببینم باب شهادت در هر گوشه از جهان باز شده است. با آغوش 

باز به آنجا رفته و تا شاهد شهادت را در آغوش نکشم باز نخواهم گشت.«
سرانجام به آرزوی خود رسید و در اول خرداد 1393 در حین ماموریت بر 
اثر اصابت گلوله تک تیرانداز داعشی به شهادت رسید و به جمع شهدای مدافع 
حرم پیوســت. شهید اسکندری از نسل ســرداران عاشورایی بود که همچون 
موالیش حســین، پس از شهادت سر از تنش جدا کردند و پیکرش بی سر به 

خاک سپرده شد.
شــهید مدافع حرم عبداهلل اســکندری، قلم بســیار زیبایی داشــت. در 
بخش هایی از یک مناجات نامه که از وی به یادگار مانده، نوشــته بود: »خدایا 
ماه رجب بگذشت و من از خود نگذشتم پس تو از ما بگذر.. خدایا از من آهی از 
تو نگاهی... از خود دور شدن و به محبوب خود نزدیک شدن را به ما عطا فرما«

حدیث دشت عشق

تکذیب منع فعالیت بازیکنان و مربیان خارجی در لیگ برتر
فدراســیون فوتبال تاکید کرد که به هیچ عنوان ممنوعیتی برای فعالیت 
بازیکنــان و مربیــان خارجی در لیگ برتــر اعمال نخواهد شد.فدراســیون 
فوتبال در اطالعیه ای آورده اســت: رئیس فدراســیون فوتبال در زمان حضور 
در کمیســیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی، تیم های باشگاهی لیگ برتر 
کشــورمان را به اســتفاده حداکثری از ظرفیت های داخلی در زمینه نیروی 
انسانی )بازیکن، مربی و …( توصیه کرد. بر این اساس انتشار مباحثی مبنی بر 
اینکه رئیس فدراسیون فوتبال خواهان منع فعالیت مربیان یا بازیکنان خارجی 

در کشورمان شده، تکذیب می شود.
دالیل جدایی قطبی از فوالد

رئیس هیئت مدیره باشگاه فوالد خوزســتان، گفت: عدم توافق با افشین 
قطبی برای هدایت تیم در فصل آینده فقط به خاطر مسائل مالی نبود.

علی محمدی در مورد منتفی شــدن حضور افشــین قطبــی در فوالد 
خوزســتان در لیگ نوزدهم، گفت: بله، حضور افشــین قطبی برای فصل بعد 
از فوالد خوزســتان منتفی شد و توافق الزم صورت نگرفت.وی در مورد اینکه 
گفته می شود به دلیل عدم توافق مالی بستر برای ادامه همکاری وجود نداشته 
است، تصریح کرد: فقط به دلیل مباحث مالی این اتفاق نیفتد. بعد از بررسی 
مســائل مختلف و جمع بندی که صورت گرفت در نهایت به توافق نرسیدیم.

رئیس هیئت مدیره فوالد در مورد اینکه آیا ســرمربی فصل آینده فوالد ایرانی 
است یا خارجی، اظهار داشت: گزینه های ایرانی مدنظر باشگاه برای حضور در 

فصل آینده لیگ برتر هستند.
امکان قطع همکاری باشگاه پرسپولیس با بازیکنان خارجی

باشــگاه پرسپولیس در پرداخت دســتمزد نفرات خارجی خود سخت به 
مشکل خورده است.

بازیکنان خارجی پرسپولیس مدت زیادی است که دریافتی از این باشگاه 
نداشــته اند و از این مســئله دلخورند. این در حالی است که مسئوالن باشگاه 
پرسپولیس ســخت در تالش هستند تا ارز ثانویه تهیه کنند تا مجبور نشوند 
بیشــتر از این برای پرداخت دســتمزد خارجی های خود با توجه به افزایش 

چشمگیر قیمت ارز، ضرر مالی ببینند.
به خاطر همین مســئله هم بود که بشار رسن با دلخوری مجبور به ترک 
ایران شــد و باز هم به وی وعده داده شد که دستمزدش را به زودی دریافت 
می کند. ضمن اینکه اگر وساطت برانکو ایوانکوویچ نبود ماریو بودیمیر نیز در 
سفر اخیرش به کرواسی در کشورش ماندنی شده و با فسخ قرارداد یک طرفه و 
شکایت به فیفا خواهان کل پول قراردادش می شد. از این جهت که او به دلیل 
چند ماه عقب افتادن حق و حقوقش قانوناّ می توانســت به مانند آنتونی گولچ 

)بازیکن سابق پرسپولیس( این کار را انجام دهد.
با توجه به این مسائل امکان اینکه باشگاه پرسپولیس با بازیکنان خارجی 
خود برای فصل آینده قطع همکاری کند، زیاد اســت. باشگاه پرسپولیس اگر 
مایل به حفظ رادوشویچ، بودیمیر و بشار باشد باید مبلغی در حدود 14 تا 15 
میلیــارد تومان برای یک فصل آنها کنار بگــذارد که در ظاهر اقدامی معقول 
نیست. جدا از اینکه فراهم کردن دستمزد مربیان خارجی پرسپولیس هم بیش 

از 20 میلیارد تومان برای این باشگاه هزینه در پی خواهد داشت.
مدیریت باشــگاه پرســپولیس در این زمینه صحبت هایــی هم با برانکو 

ایوانکوویچ داشته  است.
 AFC دنبال غرامت از ذوب آهن به 

بازی تیم های فوتبال ذوب آهن ایران با النصر عربستان به جای عراق در 
قطر یا عمان برگزار می شود. 

سعید آذری مدیرعامل باشگاه ذوب آهن با اعالم این خبر درباره لغو بازی 
با النصــر در عراق گفت: 10 روز پیش این مســائل را پیش بینی کرده بودم. 
می خواســتیم AFC را متقاعد کنیم بازی با النصر را به خاطر اتفاقات بازی با 
الزورا به کشــور دیگری ببریم که در نهایت مخالفت شد.به گفته آذری، گویا 
مسئوالن باشــگاه النصر عربســتان زودتر از ذوبی ها در جریان لغو بازی قرار 
گرفته بودند و برای همین به عراق سفر نکردند.وی گفت: تمام تالشم این بود 
تیم عربستان را به جوار مزار آقا امام حسین)ع( بیاورم ولی شاید مشیت الهی 

بود که بازی لغو شد و باید تسلیم اراده خداوند شد.
مدیرعامل ذوب آهن دربــاره زمان و مکان برگزاری دیدار با النصر تاکید 
کرد: پس از بازگشــت به اصفهان حداکثــر 2۶ یا 27 ماه می در عمان یا قطر 
ایــن بازی را انجام بدهیم.آذری درباره احتمــال گرفتن غرامت از AfC گفت: 
با نماینده کنفدراســیون آســیا صحبت کردیم. اگر ما هم مثل عربستانی ها 
می دانســتیم به عراق نمی رفتیم. مقرر شد لیســت تمام هزینه هایمان را به 

کنفدراسیون بدهیم تا اگر موافقت شد آنرا پرداخت کنند.
آغاز مذاکرات استقالل با علی کریمی

باشــگاه استقالل دیروز مذاکرات اولیه خود را با علی کریمی بر سر تمدید 
قــرارداد آغاز کرد.دیروز صبــح در محل اردوی آبی پوشــان در العین امارات، 
مذاکرات باشــگاه اســتقالل با علی کریمی آغاز شــد.در این مذاکرات باشگاه 
استقالل پیشــنهادات خود را به علی کریمی برای تمدید قرارداد ارائه و مقرر 
شد ایشان ظرف مدت یک هفته به باشگاه پاسخ بدهد.در روزهای آینده باشگاه 
استقالل با دیگر بازیکنانی که قصد تمدید با آنها وجود دارد مذاکره خواهد کرد.

پاتوسی به تیم ملی آفریقای جنوبی دعوت نشد
آیاندا پاتوســی هافبک تیم اســتقالل به اردوی تیم ملی فوتبال آفریقای 

جنوبی برای مسابقات جام ملت های آفریقا دعوت نشد.
فدراسیون فوتبال و ســرمربی تیم ملی این کشور دیروز لیست بازیکنان 
دعوت شده به اردوی آماده سازی این تیم برای حضور در جام ملت های آفریقا 
را اعالم کردند.در این لیست 30 نفره نامی از آیاندا پاتوسی هافبک تیم فوتبال 
استقالل دیده نمی شود.پاتوسی در نیم فصل دوم لیگ برتر از تیم کیپ تاون 
آفریقای جنوبی راهی اســتقالل ایران شــد و عملکــردش در تیم ایرانی این 
امیدواری را ایجاد کرد که این بازیکن مجدداً به تیم ملی آفریقا دعوت می شود.

احضار بیرانوند به کمیته اخالق فدراسیون فوتبال
کمیته اخالق فدراسیون فوتبال درباره اتفاقات حاشیه ای دیدار پرسپولیس 
و پارس جنوبی جم اطالعیه ای صادر کرد.کمیته اخالق فدراسیون فوتبال در 
این اطالعیه آورده اســت: »با توجه به انتشار فیلم برخورد ناشایست علیرضا 
بیرانوند، دروازه بان تیم پرســپولیس با مأمور زحمتکــش نیروی انتظامی در 
حاشیه مسابقه تیم های پرسپولیس و پارس جنوبی جم که در فضای رسانه ای 
کشور انتشــار یافت، پرونده ای در این باره در کمیته اخالق تشکیل و نامبرده 
برای روز چهارشنبه اول خرداد ماه 98 و در رأس ساعت 15 به کمیته اخالق 

احضار شد«.
شایعه حضور جهانبخش در تیم آژاکس هلند

یک خبرنگار انگلیسی از احتمال انتقال علیرضا جهانبخش بازیکن ایرانی 
تیــم برایتون به آژاکس هلند خبر داده اســت. علیرضا جهانبخش بعد از جام 
جهانی روســیه با قراردادی قابل توجه از تیم آلکمار هلند راهی تیم برایتون 
انگلیس شــد ولی به دلیل مصدومیت هایی کــه برای این بازیکن پیش آمد و 
همچنین غیبت در برایتون به خاطر جام ملت های آســیا، عملکرد او نســبت 
به فصل گذشــته دور از انتظار بود.هرچند جهانبخش همچنان با تیم برایتون 
قرارداد دارد اما »جرارد لیله ی« خبرنگار انگلیسی از احتمال حضور این بازیکن 
در تیم آژاکس هلند خبر داده است. این خبرنگار اعالم کرد: شایعاتی مبنی بر 
عالقه باشگاه آژاکس به جذب علیرضا جهانبخش مطرح شده است.جهانبخش 
بازیکن شناخته شده ای در لیگ هلند است و فصل گذشته هم توانست با تیم 

آلکمار عنوان آقای گلی این لیگ را از آن خود کند.

ســرمربی تیم ملی کاراته ایران با ابراز رضایت از 
عملکرد شاگردانش در مسابقات سری آ ترکیه، گفت: 
تیم ایران به فرد متکی نیست و گروهی از بازیکنان 
خوب را در اختیار داریم که برای رسیدن به المپیک 

تالش می کنند.
شــهرام هروی با بیان اینکه مسابقات کاراته وان سری 
آ اســتانبول از لحاظ کمی و کیفی ســطح خوبی داشــت، 
ادامه داد: ترکیه رقیب اصلی ما در مســابقات مختلف است 
و همیشــه رقابت نزدیکی با هم داشته ایم که توانستیم در 

کشور خودشان این تیم را کنار بزنیم.
وی افزود: زمانی که از پنج وزن به سه مدال طال دست 
می یابیم، نشــان می دهد که کاراته ایران از نظر فنی حرکت 
خوبی داشته است. خوشبختانه کاراته کاهای ایران امتیازات 
خوبی را در این مســابقات جمع آوری کردند. البته باید اشاره 
کنــم که نفرات تیــم امید نیز که ترکیه بــه میدان رفتند، 

عملکرد مناسبی داشتند.
هروی درخصوص بی نظمی در نحوه برگزاری مسابقات 
کاراته وان ترکیه، توضیح داد: متاســفانه مســابقات در روز 
نخســت تا بامداد طول کشید و این اشــکاالتی است که در 
مسابقات ســری آ وجود دارد، چراکه اســتقبال بسیار زیاد 
اســت و حتی نفراتی که رنکینگ ندارند نیز در آن به میدان 

می روند.
وی درخصوص اینکه گفته می شود مسابقات سری آ از 
سطح کیفی باالیی برخوردار نیست، پاسخ داد: این مسئله را 
قبول ندارم. همه نامداران جهان در این مســابقات به میدان 
می روند و شاید تعداد باالی شرکت کنندگان موجب به وجد 

آمدن چنین ذهنیتی شده باشد.
سرمربی موفق تیم ملی کاراته ایران، گفت: به طور مثال 
در وزن منهــای 75 کیلوگرم »رافائــل آقایف« و »لوییجی 
بوسا« قهرمانان مطرح جهان از جمهوری آذربایجان و ایتالیا 
حضور داشتند و در وزن منهای 84 کیلوگرم »مهدی قراری 
زاده« جوان شایســته ایران برابر »آکتاش« نفر اول رنکینگ 

جهان از ترکیه به پیروزی رسید.
وی در مورد عملکرد مناسب نفرات جوان تیم کشورمان، 
گفت: از این مسئله خوشحالم که گروهی از بازیکنان شاخص 

را داریم که برای رسیدن به المپیک تالش می کنند.
سرمربی تیم ملی ایران با بیان اینکه حضور در مسابقات 
متعدد در فاصله زمانی کوتاه، دشوار است، اما چاره ای نداریم 
و باید نفرات را از نظر بدنی و ذهنی آماده کنیم،گفت: هنوز 
10 مسابقه دیگر پیش روی داریم و تمام تالشمان این است 
تا پایان ســال 98 هر سه ســهمیه موجود برای حضور در 

المپیک از طریق رنکینگ را قطعی کنیم.

تمام تالشمان این است تا پایان سال 98 هر ۳  سهمیه المپیک را قطعی کنیم

هروی:تیمملیکاراتهبهفردمتکینیست

رقابت های جودو گرندپری چین از روز جمعه آغاز می شــود و دو نماینده اعزامی چهارم خرداد به مصاف 
رقبای خود می روند.

پنجمین مرحله از رقابت های جودو گرندپری در سال 2019 از روز جمعه سوم خردادماه با حضور 345 جودوکار از 43 
کشور به میزبانی چین در شهر »هوهات« آغاز می شود. از این تعداد 192 نفر در بخش مردان و 153 نفر در بخش زنان 
 به روی تاتامی می روند. جودو ایران با سعید مالیی و محمد بریمانلو و مربیگری مجید زارعیان امشب راهی چین خواهد 

شد.
براســاس برنامه اعالم شده، جمعه سوم خردادماه رقابت های اوزان ۶0- و ۶۶- کیلوگرم برگزار خواهد شد. روز شنبه 
چهارم خردادماه مبارزات دو وزن 73- با 37 شــرکت کننده و 81- کیلوگرم با 32 جودوکار برگزار خواهد شــد که هر دو 
نماینده ایران به دیدار رقبای خود می روند.قرعه کشــی رقابتها پنجشنبه دوم خردادماه در محل »جوا گرندهتل« برگزار 

خواهد شد و دو نماینده ایران روز جمعه وزن کشی می کنند.

اعزام 2 جودوکار به گرندپری چین
 ۱8 وزنه بــردار به اردوی تیم ملــی وزنه برداری بــرای حضور در مســابقات قهرمانی جهان دعوت 

شدند.
اردوی آماده سازی تیم ملی بزرگساالن برای حضور در مسابقات قهرمانی 2019 جهان در تایلند، از 10 خردادماه در 

کمپ تیم های ملی مجموعه ورزشی آزادی تهران استارت می خورد.
بر همین اساس محمدحسین برخواه سرمربی تیم ملی کشورمان، 18 ملی پوش را به این مرحله از اردو دعوت کرد.

اسامی این نفرات به شرح زیر است :1- حافظ قشقایی 2- علی میری 3- مسعود چترایی 4- عارف خاکی 5- سهراب 
مرادی ۶- سید ایوب موسوی 7- رضا دهدار 8- کیانوش رستمی 9- علی هاشمی 10- کیا قدمی 11- علیرضا سلیمانی 
12- رضا بیرالوند 13- امیرحقوقی 14- محمدزارعی 15- میالد اورنگی 1۶- ســعید علی حسینی 17- محسن دادرس 

18- همایون تیموری
مسابقات وزنه برداری قهرمانی 2019 بزرگساالن جهان، 27 شهریورماه تا پنجم مهرماه در تایلند برگزار می شود.

دعوت از ۱۸ وزنه بردار به اردوی تیم ملی برای مسابقات جهانی

شائبه وجود سرنگ در سرویس های بهداشتی پیســت دوچرخه سواری در جریان لیگ برتر در 
 حالی مطرح شده که رئیس فدراســیون عنوان می کند تا کنون گزارشی در این مورد دریافت نکرده 

است.
در جریان شب پایانی مسابقات لیگ برتر دوچرخه سواری پیست گفته شده سرنگ در سرویس بهداشتی پیست 
وجود داشــته اســت و برخی نفرات هم اقدام به گرفتن فیلم از آن کرده اند. اینکه این اقدام واقعاً از سوی رکابزنان 
شــرکت کننده در مسابقات لیگ انجام شده یا نه مشخص نیســت اما شاید بهتر باشد فدراسیون دوچرخه سواری 

نظارت خود را بیشتر کند تا دوچرخه سواری از ناحیه دوپینگ بیشتر از این آسیب نبیند.
خســرو قمری در پاســخ به این پرسش که گزارشــی مبنی بر وجود سرنگ در ســرویس بهداشتی پیست 
دوچرخه سواری دریافت کرده است یا خیر گفت: سرویس های بهداشتی حداقل در روز دو مرتبه نظافت می شود و 
همکاران من گزارشــی در این مورد به من نداده اند که بخواهم این حرف را تأیید یا رد کنم. از طرفی کدام فرد با 
عقل سلیم پیدا می شود که بخواهد از سرنگ استفاده کند بعد آن را در داخل سرویس بهداشتی رها کند و برود؟ 
یعنی این احتمال را نمی دهد شاید بالفاصله بعد از او کسی بخواهد وارد سرویس بهداشتی شود و سرنگ را ببیند؟ 
از طرفی برخی افراد هستند که می خواهند کنار فدراسیون حاشیه درست کنند و از کجا معلوم که خود آن افراد 

که فیلم را گرفته اند سرنگ را داخل سرویس بهداشتی نینداخته باشند.
او در مــورد حضور مأموران نادو در مســابقات نیز گفت: ما تمام برنامه های خود را بــه نادو اطالع داده ایم و 
حتــی روز گذشــته هم دکتر نوروزی نامــه زد که برنامه ها یمان را دقیق اعالم کنیم که مــا هم این کار را انجام 
 داده ایم. مســابقات ما کاماًل مشــخص است و هر زمان که نادو بخواهد افســران خود برای گرفتن تست دوپینگ 

می فرستد.

واکنش رئیس فدراسیون دوچرخه سواری به شائبه وجود دوپینگ
در حالی که تکلیف و آینده تیم ملی بوکس برای حضور در رقابت های قهرمانی جهان و کسب سهمیه المپیک 
مشخص نیست، حسین ثوری به عنوان رئیس فدراسیون مقابل سؤاالت اهالی این رشته سکوت کرده و پاسخگوی 

آنها نیست.
اینکه فدراســیون بوکس می تواند ســرمربی تیم های ملی را با انتخاب خود روی کار بیاورد حق طبیعی او اســت اما، در 
شرایطی اکبر احدی کنار گذاشته شد که سه ماه بیشتر تا رقابت های قهرمانی جهان زمان باقی نیست و حاال نزدیک به یک ماه 
است اردوهای تیم ملی تعطیل شده است. در حالی که ثوری بارها با قاطعیت اعالم کرده بود هدایت تیم ملی ایران تا المپیک 
2020 را اکبر احدی بر عهده خواهد داشت! حال پس از تغییر نظر ثوری، سرمربی آینده تیم ملی بوکس مربی سه ستاره قزاق 
است اما هنوز خبری از حضور او در ایران و شروع تمرینات بوکسورها نیست. همین موضوع این سؤال را پیش می آورد که آیا 
با این شرایط تیم ملی بوکس می تواند نتیجه الزم را در مسابقات جهانی روسیه کسب کند؟ کشورهای دیگر برنامه های خود 
برای حضور در مســابقات انتخابی المپیک را از دو سال پیش شروع کرده اند اما، اردوهای تیم ملی بوکس ایران سه ماه مانده 
به رقابت های قهرمانی جهان تعطیل اســت و روزها یکی پس از دیگری در حال گذر هســتند، اتفاقی که منشأ اصلی آن عدم 
مدیریت صحیح فدراسیون بوکس ایران است. بحث دیگر، مسائل مالی فدراسیون بوکس است. پس از کنار گذاشته شدن کادر 
فنی تیم ملی بوکس، هم ملی پوشان و هم مربی تیم ملی از شرایط بد مالی در اردوها انتقادات شدیدی کردند که با توجه به 
این ها باید دید فدراسیون بوکس چگونه می خواهد هزینه مربی قزاق را تأمین کند در حالی که به گفته مربی تیم ملی غذای 
ملی پوشــان تن ماهی بوده اســت؟ به نظر می رسد که بهتر است فدراسیون بوکس در این مورد شفاف سازی کند. حال زمان 
زیادی تا انتخابی المپیک نمانده و باید دید فدراسیون بوکس چه بهانه ای برای این اقدامات غیر حرفه ای خود دارد؟ اقداماتی 
که قطعاً می تواند تکلیف و آینده بوکس ایران را تحت تأثیر قرار دهد. تصمیم گیری های دقیقه نودی و تغییر موضع های مکرر 

توسط رئیس فدراسیون بوکس که همگی می توانند نشان دهنده عدم ثبات در تصمیم گیری برای بوکس کشور باشند.

بالتکلیفی تیم ملی بوکس و سکوت رئیس فدراسیون

خداحافظی تنها بازمانده جام جهانی ۲۰۰۲ 
دامارکوس بیسلی خداحافظی خود را از فوتبال اعالم کرد. او تنها بازمانده 

جام جهانی 2002 کره - ژاپن بود.
دامارکوس بیســلی هافبک آمریکایی که تنها بازیکنی است که با سابقه 
حضور در جام جهانــی 2002 هنوز فوتبال بازی می کند، اعالم کرد در پایان 
فصل کفش هایش را خواهد آویخت.بیسلی 12۶ بار برای آمریکا به میدان رفت 

و توانست 17 گل نیز به ثمر برساند.
او در جام هــای جهانی 2002 کره - ژاپن، 200۶ آلمان، 2010 آفریقای 
جنوبــی و 2014 برزیل برای تیم ملی آمریکا به میدان رفت و ســابقه بازی 
در تیم های شیکاگو فاسر، آیندهوون، هانوفر، رنجرز، منچسترسیتی، پوئبال و 
هوســتون را در کارنامه خود دارد. او تنها بازیکن آمریکایی است که در چهار 

دوره جام جهانی برای تیم ملی کشورش به میدان رفت.
سرمربی کاوه رضایی کناره گیری کرد

ایوان لکو از سمت سرمربیگری بروخه کناره گیری کرد.
به گزارش rtl، ایوان لکو سرمربی تیم بورخه از سمت سرمربیگری این تیم 
کناره گیری کرد. لکو کروات نتوانســت این تیم را به قهرمانی در لیگ بلژیک 
برســاند و در نهایت بروخه بعد از تیم خنک در رده دوم جدول رده بندی قرار 
گرفت و نایب قهرمان شــد. سران تیم بروخه بلژیک اعالم کردند به همکاری 
خــود با این مربی پایــان دادند و لکو دیگر هدایت بروخــه را بر عهده ندارد. 
خبرهایی هم از رسانه های بلژیکی به گوش رسیده است که کاوه رضایی قصد 

دارد از این تیم کناره گیری کند.
غیبت مخیتاریان در فینال لیگ اروپا به دالیل امنیتی!

هافبک ارمنســتانی توپچی های لندن بنا به دالیل امنیتی این تیم را در 
دیدار فینال لیگ اروپا همراهی نخواهد کرد.

باشگاه آرســنال اعالم کرد هنریک مخیتاریان، هافبک ارمنستانی اش به 
دلیل نگرانی های امنیتی، این تیم را در سفر به شهر باکو برای تقابل با چلسی 
در دیدار فینال لیگ اروپا همراهی نخواهد کرد. دلیل این اتفاق هم مناقشات 
سیاســی بین دو کشور ارمنستان و جمهوری آذربایجان بر سر منطقه قره باغ 
اســت.این بازی قرار اســت در تاریخ 8 خرداد در ورزشگاه المپیک شهر باکو 
برگزار شــود. وزارت کشــور آذربایجان پیش از اطمینان داده بود که تمامی 
مشارکت کنندگان در بازی فینال لیگ اروپا از امنیت برخوردار خواهند بود و 

هنریک مخیتاریان نیز از این قاعده مستثنی نیست.
مخیتاریــان در مرحله گروهی فصل جــاری رقابت های لیگ اروپا نیز در 
بازی آرسنال در خانه قره باغ آذربایجان نیز غایب بود. این هافبک ارمنستانی در 
سال 2015 میالدی، زمانی که عضو تیم بورسیا دورتموند بود برای رویارویی 

این تیم آلمانی با گاباالی آذربایجان نیز حاضر به سفر به این کشور نشد.
نخستین تجربه مربیگری باتیستوتا در 5۰ سالگی

مهاجم پرآوازه اسبق تیم ملی فوتبال آرژانتین گزینه شماره یک مربیگری 
تیم میدلزبرو انگلیس است. گابریل باتیستوتا ممکن است در سن 50 سالگی 
نخســتین تجربه مربیگری خود را انجام دهدو البته برای این منظور در تیمی 
خارج از کشــورش فعالیت کند.»باتی گل« که یک سال قبل مجوز مربیگری 
حرفه ای خود را دریافت کرد،  تاکنون ســابقه هدایت تیمی را نداشته اما طبق 
اعالم تیک اسپورت، گزینه اصلی سرمربیگری تیم میدلزبورو انگلیس است. این 
رسانه اعالم نکرد که پیشنهادی به اسطوره فوتبال آرژانتینی شده یا نه.وی در 
دوران فوتبالش برای تیم های ریورپالت، فیورنتینا، آ.اس رم و اینترمیالن بازی 
کرد و در تیم کشــورش نیز ســابقه انجام 77 بازی و 54 گل زده را از خود به 
جای گذاشــت.در فصل اخیر رقابت های چمپیون شیپ انگلیس، میدلزبورو در 

پله هفتم جدول جای گرفت.

صفحه 9
چهار شنبه اول خرداد ۱۳9۸

۱۶ رمضان ۱۴۴۰ - شماره ۲۲۱9۲

ابالغ اتهام
آقای علی امینی نوکورانی نظر به این که پرونده شــما به اتهام موارد زیر در 
این هیئت تحت رســیدگی می باشد، لذا مقتضی است حداکثر ظرف 10 روز از تاریخ 
رویت این برگ، دفاعیه کتبی خود را به انضمام مدارک الزم به این هیئت به نشانی: 
تهران، ضلع جنوبی میدان ولیعصر)عج( ســاختمان وزارت دادگستری طبقه اول )دفتر 

هیئت تخلفات( تسلیم نمایید.
موارد اتهام:

موضوع نامه شــماره 97/627/5304 مــورخ 97/12/13 مدیرکل محترم 
تعزیرات حکومتی استان یزد

موضوع:  اعالم مراتب تخلف آقای علی امینی نوکورانی از تاریخ 93/8/21 
غیبت غیرموجه

بند 29 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری: غیبت غیرموجه به صورت متوالی
محمود عباسی
رئیس شعبه دوم هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری

برگ ســبز و کارت مشــخصات خــودرو کامیونت ون زامیاد به شــماره 
پــالک 957 ج 27- ایران 92 به رنگ آبی مدل 1397 و شــماره موتور 
Z24776736Z و شماره شاســی NAZPL140TJ0512138 مفقود 

شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ســند کمپانی خودرو ســواری پژو GLXI 405 به شماره پالک 981 م61- 
ایران14 به رنگ نقره ای- متالیک مدل 1386 و شماره موتور 12486016328 

و شماره شاسی 40408569 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

لــذا متقاضیــان محترم می توانند از تاریــخ 98/03/8 تا تاریخ 98/03/21 همراه بــا معرفی نامه به واحد 
قراردادهای شــهرداری مراجعه و اسناد را دریافت و پس از بررسی، پیشنهاد خود را به همراه ضمانت نامه 
بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا فیش واریزی به همین مبلغ به حســاب 0105707039007 نزد 

بانک ملی واریز و به همراه برگه پیشنهاد قیمت تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند.
آخرین مهلت تحویل اسناد تا ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 98/03/21 می باشد.

بازگشایی پاکات رسیده در تاریخ 98/03/22 راس ساعت 14 می باشد.

به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

تلفن تماس جهت اخذ اطالعات 32221423 یا 32223401 داخلی 228 می باشد.

http://www.babolcity.ir

مدت اجرا )ماه(صالحیت سپرده شرکت در مناقصه )ریال(برآورد اولیه)ریال(پروژه 

2 ماهنیرو3/232/143/42۶1۶2/000/000جابه جایی پایه برق میدان وارش

12ماهاداره کار و امور اجتماعی54/397/223/8402/720/000/000رفت و روب، جمع آوری و حمل زباله شهری منطقه یک ناحیه یک 

12 ماهاداره کار و امور اجتماعی54/397/223/8402/720/000/000رفت و روب، جمع آوری و حمل زباله شهری منطقه یک ناحیه دو

12 ماهاداره کار و امور اجتماعی53/581/523/8402/۶80/000/000رفت و روب، جمع آوری و حمل زباله شهری منطقه دو ناحیه سه

12 ماهاداره کار و امور اجتماعی52/032/012/0202/۶10/000/000رفت و روب، جمع آوری و حمل زباله شهری منطقه دو ناحیه چهار

آگهی مناقصه عمومی- نوبت اول- چاپ اول
شهرداری بابل در نظر دارد پروژه های زیر را با مشخصات و شرایط کلی از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید:

سید مجتبی حکیم- شهردار بابل

آغاز اردوی آماده سازی 
تیم ملی کاراته از 5 خرداد 

اردوی آماده سازی تیم ملی کاراته بزرگساالن برای حضور در لیگ 
برتر چین از روز یکشنبه ۵ خرداد ماه در تهران آغاز می شود.

تیم ملی کاراته کشورمان که خود را برای حضور در چهارمین مرحله لیگ 
برتر ســال 2019 به میزبانی شــانگهای چین آماده می کند، پس از بازگشت از 
کاراته وان ترکیه از روز یکشــنبه 5 خرداد ماه تمرینات آماده ســازی اش را در 
آکادمی ملی المپیی زیرنظر کادر فنی از سر خواهد گرفت.پاریس فرانسه، دوبی 
امارات و رباط مراکش 3 مرحله قبلی لیگ برتر بود که در ســال 2019 برگزار 
شد. دومین مرحله لیگ سری آ کاراته در حالی به میزبانی شهر استانبول ترکیه 
با حضور 1813 کاراته کا از 102 کشور پیگیری می شود که نمایندگان کشورمان 
برای رســیدن به مدال در این مســابقات به روی تاتامی رفتند و در پایان این 

رقابت ها تیم ایران با کسب ۶ مدال طال و 3 برنز بر سکوی قهرمانی ایستاد.

او به خاطر من زندگیش را فدا کرد
رونالدو: تمام موفقیت هایم را 

مدیون مادرم هستم
ســتاره پرتغالی یوونتوس در حاشیه جشن قهرمانی تورینی ها 
گفت: مادرم به خاطر من زندگیش را فدا کرده است.به خاطر اینکه 

من گرسنه نخوابم از صبح تا شب کار می کرد و زحمت می کشید.
مادر کریــس رونالدو در تصمیمات وی نقــش اول را ایفا می کند و در 
بیشتر جشــن های قهرمانی در کنار کریس حضور دارد.بعد از کسب عنوان 
قهرمانی یوونتوس مادر رونالدو نقش پر رنگی در جشن داشت و دوباره مقابل 
دوربین ها قرار گرفت. رونالدو در پاسخ به سؤال خبرنگار سری آ در مورد نقش 
مادرش در موفقیت هایــش گفت: مادرم به خاطر من زندگیش را فدا کرده 
است. به خاطر اینکه من گرسنه نخوابم از صبح تا شب کار می کرد و زحمت 
می کشــید.بعد از فوت پدرم تنها کســی بود که در تمام شرایط در کنار من 
اکنون اگر رونالدو  ایســتاد و هیچوقت پشت من را خالی نکرد. وی افزود: هم 
هستم فقط به خاطره فداکاری های مادرم است.تمام موفقیت هایی که کسب 

کرده ام را مدیون مادرم هستم.

تیم ملی تیراندازی ایران با ۱۵ ملی پوش عازم مسابقات جام 
جهانی و کسب ســهمیه المپیک در مونیخ خواهد شد که این 

مسابقات از پنجم خردادماه آغاز می شود.
به گزارش ایسنا، ســومین دوره از مسابقات تیراندازی جام جهانی 
و کسب سهمیه المپیک در ســال 2019 از پنجم خردادماه به میزبانی 
مونیخ آلمان برگزار می شود. تیم ملی تیراندازی ایران در این رقابت ها با 

15 تیرانداز حضور خواهد داشت.
10 ملــی پوش که در خفیف تیر می زنند چنــد روزی زودتر عازم 
هانوفر آلمان شدند تا بتوانند سالح های خود را تجهیز و با فشنگ تمرین 
کنند. البته این گروه قرار بود اردوی 10 روزه ای را در هانوفر داشته باشند 
کــه به دلیل عدم صدور روادید این اتفاق نیفتاد و تنها اردوی 4 روزه ای 

را در هانوفر داشتند.
فاطمه کــرم زاده، الهه احمدی، آرمینا صادقیــان، نجمه خدمتی، 

امیرمحمــد نکونام، پوریــا نوروزیــان، مهیار صداقت و امیر ســیاوش 
ذوالفقاریان در رشته تفنگ و گلنوش سبقت الهی و هانیه رستمیان در 
رشــته تپانچه به عنوان گروه اول 29 اردیبهشت ماه عازم هانوفر آلمان 
شــدند تا چند روزی را در آن جا با فشــنگ تمرین کنند. الهام هاشمی، 
ابراهیم اینانلو و الکساندر سماکین این گروه را در هانوفر هدایت کردند.

گروه دوم نیز متشکل از حسین باقری در رشته تفنگ، مینا قربانی، 
وحید گل خندان، جواد فروغی و ســجاد پور حسینی در رشته تپانچه 

هستند که طبق اعالم فدراسیون 3 خرداد ماه عازم مونیخ می شوند.
تیراندازی ایــران در المپیک 201۶ ریو 5 نماینده داشــت. نجمه 
خدمتی در دومین دوره از مسابقات جام جهانی و کسب سهمیه المپیک 
در سال 2019 با پنجمی در تفنگ بادی توانست اولین سهمیه المپیک 
2020 را بگیرد. باید دید تیراندازان ایرانی در این دوره از مسابقات جام 

جهانی می توانند تعداد بیشتری سهمیه المپیک 2020 بگیرند؟

رئیس سابق فدراسیون وزنه برداری به ادعای سرمربی سابق تیم ملی واکنش نشان داد.
کوروش باقری که در کنار برخی دیگر از قهرمانان سابق وزنه برداری در انتخابات فدراسیون ثبت نام 

کرده، چند روز پیش مدعی شد قرار است حسین رضازاده به نفع او در انتخابات کنار برود.
حســین رضازاده، رئیس سابق فدراســیون وزنه برداری در این باره گفت: اگر مصاحبه کوروش را 
کامل بخوانید، متوجه می شــوید. او گفته همه فکر می کنند من به نفع حسین رضازاده کنار می روم، 
اما شــاید برعکس اتفاق بیفتد. به هر حال هنوز تصمیم گیری در این باره نداشتیم و مشخص نیست 

چه اتفاقی بیفتد.
وی افزود: من، کوروش باقری و سجاد انوشیروانی با هم هماهنگ هستیم و احتماال یکی از ما در 
انتخابات حاضر می شــود. به هر حال این ها از قهرمانان بزرگ وزنه برداری هســتند و بهتر است با هم 

کنار بیاییم.
نامزد ریاست فدراسیون وزنه برداری در ادامه گفت: انتخاب سرپرست برای فدراسیون طبق قانون 
صورت گرفته است. فرد خوبی هم به عنوان سرپرست انتخاب شده و امیدوارم انتخاب بدون حاشیه ای 

داشته باشیم.

تالش تیراندازان ایران برای کسب دومین سهمیه المپیک  واکنش حسین رضازاده به ادعای کوروش باقری


