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برگزاری هفته سوم لیگ ملت های 2019 به میزبانی ایران

نمایش قدرت والیبال ایران این بار در ارومیه
یادبود شهید مدافع حرم محمد اسدیملی پوشان در نخستین بازی فردا به مصاف کانادا می روند

شیر فاطمیون
شــهید مدافع حرم محمد اســدی، از دیگر 
جوانــان موفــق و تحصیل کرده بــود که خود 
را از همــه تعلقات رها کــرد و به عرصه جهاد با 
شقی ترین دشمنان اسالم رفت. وی متولد 1364 
در تهران و فارغ التحصیل رشته حقوق بود. جوانی 
خوش اخالق و ســاده و پاک سیرت و اهل شعر 
و ادب و قلــم. وی مدتی را بــرای جهاد به عراق 
رفت. اما تمایل داشت که در سوریه نیز به پیکار 

با تکفیری ها برود. وی برای اینکه خدا راه رســیدنش به لباس دفاع از حرم حضرت 
زینب)س( را فراهم کند، 40 روز روزه گرفت، شــب ها تا سحر به عبادت پرداخت و 
سه شبانه روز متوالی را در حرم امام رضا)ع( مقیم شد. باالخره به هدف خودش رسید 
و برای نبرد با داعشــی ها و پاسداری از حرم عقیله بنی هاشم رهسپار دیار شام شد. 
اسدی در سوریه، جانشین محور تیپ امام حسن مجتبی)ع( لشکر سرافراز فاطمیون 
و فرمانده گردان خط شکن غالمان عباس)ع( بود. به خاطر شجاعت و دالوری فراوان 
به شهید محمد اسدی لقب »شیر فاطمیون« را داده بودند. در نهایت، روز 18 خرداد 
سال 95 و همزمان با اول ماه مبارک رمضان، با شربت شهادت افطار کرد وبه وصال 
معبود رسید. او همیشه می گفت که دوســت دارد مانند مادرش حضرت زهرا)س( 
مجهول المکان و نزدیک بی بی زینب)س( بماند. این آرزوی وی نیز به ثمر رســید 

و شهید اسدی مدتی پیکرش مفقود بود و بعدا توسط گروه های تفحص کشف شد.

حدیث دشت عشق

صفحه 9
پنج  شنبه ۲۳ خرداد ۱۳9۸ 
9 شوال ۱۴۴۰ - شماره ۲۲۲۰۷

حرکت زشت هواداران تیم صهیونیستی
 هواداران باشگاهی در رژیم اشغالگر خواستار لغو قرارداد بازیکنی به خاطر 

نام »محمد علی« شدند.
به گزارش RT، ورزش فوتبال قرار اســت که پیام آور دوســتی و سازش 
در بین ملت ها باشد اما گاهی اوقات شاهد حوادث تلخ و زشت در آن هستیم.

هواداران تیم بی تار رژیم اشغالگر قدس دست به اقدام زشت و غیر انسانی زدند. 
چند روز پیش این باشگاه اســرائیلی با بازیکنی نیجریه ای به نام محمد علی 
قرارداد سه ساله امضا کردند. کانون هواداران این باشگاه در بیانیه ای اعالم کرد 
که چون نام این بازیکن »محمد علی« است باشگاه باید هر چه سریع تر قرارداد 
او را فســخ کند. البته باشگاه اصرار دارد که از نام مستعار این بازیکن استفاده 
خواهد شد همچنانکه محمد صالح، محمد است و برای او از لفظ مستعار« موو 

صالح« استفاده می شود.
صعود اوکراین و کره جنوبی به فینال جام جهانی جوانان

تیم های اوکراین و کره جنوبی با برتری مقابل حریفانشان به دیدار نهایی 
جام جهانی جوانان راه یافتند.

 در مرحله نیمه نهایی رقابت هــا جام جهانی جوانان فوتبال ۲019 که 
در کشــور لهستان برگزار می شــود، کره جنوبی تیم شگفتی ساز این دوره 
از رقابت هــا با یک گل اکوادور را شکســت داد تا به دیــدار نهایی راه یابد.

تنها گل کره ای ها را در این دیدار جون در دقیقه 39 به ثمر رســاند تا این 
تیم آســیایی در یک قدمی فتح جام قرار گیــرد. در دیگر دیدار این مرحله 
از رقابت هــا اوکراین نیز با همین نتیجــه جوانان ایتالیا را برد تا این تیم نیز 
راهی دیدار نهایی شــود.به این ترتیب دیدار نهایی جام جهانی جوانان بین 
اوکراین و کره جنوبی برگزار می شود. این دیدار روز شنبه برگزار خواهد شد 
و دیــدار رده بندی بین ایتالیا و اوکراین نیز یــک روز قبل یعنی روز جمعه 

برگزار می شود.
هیگوییتا: تیم کی روش قهرمان نشود موهایم را می تراشم

ســنگربان افســانه ای تیم   ملی فوتبال کلمبیا بــه حمایت از کی روش 
پرداخــت و از اقدام عجیب خود در صورت قهرمان نشــدن این تیم در کوپا 

آمه ریکا برزیل گفت.
تیم   ملی فوتبال کلمبیا با هدایت کارلوس کی روش یکی از شــانس های 
قهرمانی در کوپا آمه ریکا اســت.رقابت های کوپا آمه ریکا به میزبانی برزیل 
برگزار خواهد شــد. رنه هیگوییتا، دروازه بان اسطوره ای کلمبیا با آن موهای 
منحصر بــه فردش که در حال حاضر هم چهره خاصی بــه او داده اند امید 
زیادی برای قهرمانی تیم   ملی کشــورش در این رقابت ها دارد.این دروازه بان 
اســطوره ای کلمبیا که در حال حاضر 5۲ سال سن دارد، در این باره گفت : 
اگر تیم   ملی فوتبال کلمبیا قهرمان نشود موهایم را خواهم زد. کلمبیا فوتبال 
خوبی را به نمایش می گذارد. باید به حمایت از شجاعت کی روش پرداخت و 

امیدوار به کسب نتایج بهتر با این سرمربی شد.
اخراج ۳ عضو تدارکات برایتون به اتهام جاسوسی

باشگاه برایتون 3 عضو تیم تدارکات خود را به اتهام جاسوسی اخراج کرد. 
به گزارش دیلی میل، باشگاه برایتون سه عضو تیم تدارکات خود را به دلیل 
فاش کردن اطالعات خصوصی این تیم در شبکه های اجتماعی اخراج کرد. 
بعد از ســه ماه بررسی هایی که از سوی این باشگاه صورت گرفت، مشخص 
شد کسانی که اطالعات تیم را در شبکه های مجازی فاش می کردند، اعضای 
تیم تدارکات تیم برایتون بودند. به همین خاطر این سه عضو از سمت خود 
اخراج شدند.برایتون در رده هفدهم جدول رده بندی در لیگ برتر قرار گرفت 
و تنها دو امتیاز با منطقه خطر فاصله داشــت. همین باعث شــد که کریس 
هیتون، ســرمربی برایتون در پایان فصل از سمت خود برکنار شود و گراهام 
پاتر به عنوان ســرمربی جدید تیم منصوب شود.علیرضا جهانبخش بازیکن 
ایرانی نیز در تیم برایتون بازی می کند و در اولین فصل حضور خود در این 

تیم نتوانست در زدن گل و یا ثبت پاس گل سهیم باشد.

واکنش مدیرعامل پرسپولیس به صحبت های برانکو
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس گفت: باشگاه نهایت تالش خود را برای بازگشت 

برانکو انجام داد اما نمی دانیم چرا این همه حواشی ایجاد می کنند.
ایرج عرب در مورد آخرین وضعیت بازگشــت برانکو ایوانکوویچ به پرسپولیس 
گفت: روز گذشــته نامه ای را به برانکو و وکیلش ارسال کردیم مبنی بر اینکه طلب 
فصل گذشته شان و حتی پیش قرارداد فصل پیش روی ایشان آماده است و خواستار 
شماره حساب شــدیم. وکیل برانکو جواب نامه ما را داد و شماره حسابی را برای ما 
فرستاد تا هر چه سریع تر برای پرداخت طلب برانکو اقدام کنیم.وی افزود: بعد از این 
موضوع مصاحبه ای از قول برانکو در یکی از سایت های کرواسی منتشر شد که او قصد 
ترک فوتبال ایران را دارد. بعد از مطرح شدن این خبر تماسی با برانکو داشتیم و او 
گفت این مصاحبه را قبل از ارسال نامه باشگاه انجام داده بود و البته به آن شکل هم 
صحبت نکرده بود. از این رو نگرانی بابت بازگشت برانکو وجود ندارد. او زمانی را برای 
پرداخت طلبش برای باشــگاه در نظر گرفته بود که با تالش شبانه روزی که داشتیم 
توانستیم این پول را فراهم کنیم تا مشکلی برای بازگشت سرمربی تیم وجود نداشته 
باشد.عرب در پایان گفت: در حالی که ما در تالش برای فراهم کردن پول برانکو بودیم 
و این اتفاق هم رخ داد حواشی زیادی را برای ما بوجود آوردند که دلیلش را نمی دانیم. 
هواداران اطمینان داشــته باشند که باشگاه از هیچ کوششی برای ادامه کار با برانکو 

دریغ نکرده و مشکلی هم از این بابت وجود ندارد.
استقاللی ها پولدار شدند

اسپانسر مشترک استقالل و پرسپولیس، مطالبات آبی پوشان را پرداخت کرد.
مدیران استقالل دو روز پیش در جلسه ای که با مدیرعامل اسپانسر مشترک شان 
با پرسپولیس داشتند، از او قول پرداخت معوقات شان را گرفتند و این اسپانسر موظف 
شــد تا روز چهارشنبه به حساب باشــگاه پول واریز کند.در همین راستا، اسماعیل 
خلیل زاده، عضو هیئت مدیره باشــگاه استقالل که در این جلسه حضور داشت، در 
گفت وگو با ایســنا درباره نتیجه این جلسه اظهار کرد: در جلسه ای که دو روز پیش 
با اسپانسر مشترک استقالل و پرسپولیس داشتیم، این اسپانسر موظف شد که 10 
میلیارد تومان به حســاب باشگاه واریز کند، که این کار انجام شد.او افزود: هم چنین 
مقرر شد امروز یا فردا قرارداد جدیدی برای یک فصل دیگر با این اسپانسر امضا شود.

شکوری: ساکت سرپرست و مدیر تیم ملی است
سرپرست دبیرکلی فدراسیون فوتبال گفت: ساکت به عنوان سرپرست و مدیر 

تیم همراه تیم ملی به کره جنوبی رفته است.
ابراهیم شــکوری در حاشیه بازدید از موزه ورزش در مورد نحوه بازی تیم ملی 
فوتبال بیان کرد: همه مردم راضی بودند؛ ســبک بازی جدیــدی بود که خود این 
بزرگ ترین دستاورد است.اودر مورد اینکه تیم ملی فوتبال نسبت به زمان کی روش 
تهاجمی تر بازی می کند تصریح کرد: باالخره ســبک هر مربی فرق دارد؛ ویلموتس 
این را ثابت کرد هر بازی می طلبد که تیم با سبک خاصی بازی کند.وی در پاسخ به 
این پرســش که قرار است در تیم ملی جوان گرایی انجام گیرد؟ گفت: این دیگر در 
اختیار سرمربی است و ما هم یک سری مسائل مطرح کردیم.شکوری در پاسخ به این 
پرسش که محمدرضا ساکت با چه سمتی همراه تیم ملی به کره جنوبی رفته است؟ 

گفت: ساکت مدیر و سرپرست تیم است.
فغانی و بنیادی فر به عنوان داوران VAR انتخاب شدند

رئیس دپارتمان داوران از حضور علیرضا فغانی و موعود بنیادی فر به عنوان داوران 
VAR در مسابقات لیگ قهرمانان ۲019 آسیا خبر داد.

 داود رفعتی عنوان کرد: با توجه به اعالم کنفدراســیون فوتبال آســیا، علیرضا 
فغانی و موعود بنیادی فر به عنوان داوران VAR در مســابقات لیگ قهرمانان آســیا 
۲019 حضور خواهند داشــت.وی همچنین گفت : بر همین اساس دوره آموزشی از 
1۷ تا ۲۲ جوالی )۲6 لغایت 31 تیرماه( در کواالالمپور مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا 
برگزار می شود و از ایران فغانی و بنیادی فر در این کالس شرکت می کنند.رفعتی در 
 VAR پایان ســخنان خود خاطر نشان کرد: پیش از این علیرضا فغانی به عنوان داور
در این رقابت ها حضور داشــت که خوشبختانه امسال توانستیم موعود بنیادی فر را 
 VAR هم به داوران لیگ قهرمانان آســیا اضافه کنیم. همچنین دو داور دیگر در تیم

داشته باشیم.
نقش ۲ ستاره سابق اسپانیایی در قهرمانی قطر در آسیا

سرمربی تیم   ملی فوتبال قطر از دو شخصیت بزرگ فوتبال اسپانیا که در قهرمانی 
این تیم در جام ملت های آسیا تاثیر داشتند سخن به میان آورد و به ستایش از آنها 

پرداخت.
قطر در جام ملت های آسیا ۲019 بازی های درخشانی را به نمایش گذاشت و با 
شکست دادن قدرت های بزرگ فوتبال آسیا توانست جام قهرمانی را برای نخستین 

بار در تاریخ خود باالی سر برد و قدرت جدید فوتبال آسیا لقب گیرد.
فلیکس سانچس، سرمربی اسپانیایی قطر سهم به سزایی در این قهرمانی داشت. 
او با تفکرات خاص خود توانسته فوتبال قطر را متحول کند. او از دو شخصیت بزرگ 
فوتبال اسپانیا سخن به میان آورد که سهم زیادی در قهرمانی قطر داشتند.او در ابتدا 
به ســتایش از ژاوی پرداخت و گفت : من به ژاوی بســیار نزدیک هستم و او دوست 
صمیمی من اســت. در دیدار فینال جام ملت های آسیا که ما ژاپن را شکست دادیم 
هفت بازیکن از تیم السد در ترکیب اصلی بازی می کردند. همه بازیکنان تیم فوتبال 
السد از ژاوی تاثیر گرفته اند. او الگوی آنها بوده و این باعث شده سبک بازی و تفکرات 

آنها تغییر کند. ژاوی در جام ملت ها با ما نبود اما من همیشه با او در ارتباط بودم.
و اما شخصیت دومی که روی سرمربی تیم ملی فوتبال قطر تاثیر بسیار زیادی 
داشته است پپ گواردیوال است.سرمربی تیم ملی فوتبال گفت : الگو و مرجع نخست 
من پپ گواردیوال است که احترام بسیار زیادی برای او قائل هستم و چیزهای زیادی 
از این مربی یاد گرفته ام. فلسفه من در تیم ملی قطر این است که در درجه نخست 
توپ و میدان را در اختیار داشــته باشیم و بعد از آن از طریق تمرکز باال فضای نفوذ 

به دروازه  حریف را پیدا کنیم.
پیشنهاد جدی هافبک آفریقایی استقالل از العین

آیاندا پاتوســی از تیم العین امارات پیشنهادی جدی دریافت کرده است و قصد 
بازگشت به تیم استقالل را ندارد.

به گزارش اســپورت ۲4، آیاندا پاتوسی در فصل نقل و انتقاالت زمستانی فصل 
قبل به تیم فوتبال استقالل پیوست و در شش ماه حضور در این تیم عملکرد خوبی 
نیز از خود بر جای گذاشت.قرارداد پاتوسی با تیم فوتبال استقالل در 30 ژوئن )کم تر 
از ۲0 روز دیگر( به پایان خواهد رسید و با توجه به مشکالت مالی موجود این بازیکن 
قصد ادامه فعالیت در استقالل را ندارد.تیم فوتبال العین امارات این بازیکن را مدنظر 
قرار داده اســت و خواستار جذب او شده است.به نظر می رسد که ارتباط خوبی بین 
ایوان لکو، سرمربی جدید العین با پاتوسی برقرار باشد تا قهرمان 13 دوره لیگ امارات 

بتواند این بازیکن ۲6 ساله را به خدمت بگیرد.
آخرین اخبار نقل و انتقاالت فوتبال ایران

*گئورگی ولیسیانی، مدافع گرجستانی با تیم فوتبال سپاهان قرارداد ۲ ساله امضا 
کرد. او فصل گذشــته در تیم نساجی قائمشهر حضور داشت.این روزها شایعاتی در 
مورد رفتن ســیاوش یزدانی مدافع سپاهان به اســتقالل شنیده می شود و به نظر 
می رسد ولسیانی جانشین او می شود. ضمن اینکه باشگاه سپاهان برای جذب فرشاد 

احمدزاده تمایل دارد و مشغول مذاکره با این بازیکن است. 
*علی داوران که سابقه حضور در تیم نوجوانان، سیاه جامگان وشهرداری ماهشهر 
را در کارنامه خود دارد به همراه امیر مهدی جانملکی، مدافعی که سابقه حضور در 
رده های مختلف تیم ملی و باشگاه های تراکتورسازی، ملوان را در کارنامه خود دارد 
با نظر ابراهیم صادقی و توافق مسئوالن سایپا، قراردادی سه ساله با نارنجی پوشان 

انعقاد کردند.
*بعد از اینکه برانکو ایوانکوویچ ســرمربی تیم فوتبال پرسپولیس به مسئوالن این 
باشگاه اعالم کرد که خواهان جذب مهدی طارمی است یک بار دیگر بحث حضور 
این بازیکن در تیم قهرمان 3 فصل اخیر فوتبال کشــورمان مطرح شد.طارمی که 
همراه با تیم ملی فوتبال کشورمان به کره جنوبی رفته بود دیروز به کشور بازگشت 
تا وضعیت او برای فصل آینده مشخص شود.مسئوالن باشگاه پرسپولیس قصد دارند 
بعد از ورود مهدی طارمی به ایران مذاکره با او برای حضور در پرســپولیس را آغاز 

کنند.
*ســیدمهدی رحمتی کاپیتان تیم فوتبال استقالل بعد از سال ها حضور در جمع 
آبی پوشان ســرانجام از این تیم جدا شد و در توافقی که با مسئوالن باشگاه پدیده 
داشت به این تیم پیوســت.این بازیکن که قراردادش با آبی پوشان به پایان رسیده 
بود بعد از مذاکره ای که با مسئوالن باشگاه پدیده داشت فصل آینده زیر نظر یحیی  
گل محمدی کار خواهد کرد و در مشهد توپ خواهد زد.سیدحسین حسینی چند 
روز پیش در گفت وگویی مدعی شد تنها در صورتی در استقالل خواهد ماند که به 
عنوان دروازه بان اول برای آبی پوشان بازی کند و حاال با توجه به جدایی رحمتی باید 

دید گلر ۲۷ ساله استقالل چه زمانی قراردادش را تمدید خواهد کرد.
*مســعود ریگی هافبک فصل گذشته تیم پدیده مشــهد با مسئوالن استقالل به 
توافق رسید و فصل آینده در جمع آبی پوشان حضور خواهد داشت.این بازیکن برای 
حضور ۲ ساله در جمع آبی پوشان با مسئوالن استقالل به توافق رسیده است.پیش 
از این محمد بلبلی بازیکن سپیدرود با استقالل قرارداد ۲ ساله امضا کرد. سیاوش 
یزدانی و علی دشــتی ۲ بازیکنی هســتند که کار انتقال آنها به استقالل تقریبا در 

مراحل پایانی است.
*باشگاه پرسپولیس در راســتای اجرای برنامه های خود برای جذب دائمی محمد 
نــادری، مدافع چپ خود در نیم فصل دوم بازی های فصل گذشــته، تالش دارد با 
باشگاه بلژیکی به توافق دست پیدا کند.در همین راستا، مدیر برنامه های این بازیکن 
دیروز در باشگاه حضور پیدا کرد و جلسه ای با مدیران باشگاه داشت تا شرایط توافق 

با باشگاه مزبور بررسی شود.

سرویس ورزشی-
والیبال 2019  ملت های  لیگ  رقابت های هفته سوم 
در شرایطی از فردا آغاز می شود که ملی پوشان والیبال 
ایران در پایان هفته دوم با 5 پیروزی در رده دوم جدول 

رده بندی قرار دارند.
هفته ســوم رقابت های لیگ ملت هــای والیبال ۲019 از 
فــردا جمعه در ارومیه آغاز می شــود. در این هفته از رقابت ها 
که به میزبانی کشورمان ایران و در شهر ارومیه برگزار می شود، 
ملی پوشان کشورمان به ترتیب به مصاف تیم های کانادا، لهستان 
و روسیه می رود. تقابل با این سه تیم قدرتمند در شرایطی است 
که ملی پوشــان والیبال ایران از 6 بازی گذشته خود صاحب 5 
برد و 16 امتیاز شدند تا در رده دوم جدول رده بندی قرار گیرند.

روز گذشــته و در فاصله 48 ساعت تا برگزاری رقابت های 
مرحله سوم، فهرست 14 نفره تیم ایران مشخص شد. با تصمیم 
سرمربی تیم ملی مرتضی شریفی در فهرست 14 نفره جانشین 
محمد جواد معنوی نژاد شد. سعید معروف، سید محمد موسوی، 
میالد عبادی پور، فرهاد قائمی، پوریا فیاضی، امیر غفور، مرتضی 
شریفی، علی شفیعی، مســعود غالمی، علی اصغر مجرد، جواد 
کریمی، پوریا یلی، محمدرضا مــوذن و محمدرضا حضرت پور 

فهرست 14 نفره ایران را در ارومیه تشکیل می دهند. 
برنامه دیدارهای ایران در هفته ســوم به شرح زیر 

است:
* ایران ...................... کانادا - جمعه ۲4 خرداد )ساعت 18:30(
* ایران ................... لهستان - شنبه ۲5 خرداد )ساعت 18:30(
* ایران ................. روسیه - یکشنبه ۲6 خرداد )ساعت 18:30(
دیروز خوشــخبر سرپرســت تیم ملی درخصوص آخرین 
وضعیت ملی پوشان والیبال نیز گفت: خدا را شکر نتایج خوبی 
گرفتیم، اما هنوز چیزی تمام نشــده و بایــد خودمان را برای 

بازی های سخت بعدی آماده کنیم.
وی دربــاره زمان ورود تیم ملی بــه ارومیه عنوان کرد: ما 
بامداد سه شنبه به تهران رسیدیم. در همان روز هم به سفارت 
بلغارستان رفتیم و کارهای مربوط به سفر هفته پنجم را انجام 
دادیم. مشــکلی هم وجود نداشت و خیلی زود کارهای اعضای 
تیم ملی انجام شــد. دیروز از ساعت 16 یک جلسه تمرین در 

تهران برگزار و ساعت ۲0:30 به سوی ارومیه سفر کردیم.
سرپرســت تیم ملی درباره وضعیت مصدومان ایران بیان 
داشت: جواد معنوی نژاد از ناحیه مچ پا درد دارد و نمی تواند در 
هفته سوم بازی کند. البته این بازیکن همراه تیم خواهد بود و 
دکتــر افروزی به درمان او می پردازد. امیر غفور هم همچنان از 

ناحیه کمر مشــکل دارد و در حال بهبود است. اگر تا روز بازی 
به بهبودی کامل نرسد، بعید می دانم کوالکوویچ روی او ریسک 
کند. به هر حال باید تا جمعه صبر کنیم تا مشخص شود او در 
ترکیب اصلی به میدان می رود یا خیر. موســوی هم که دچار 

مصدومیت شده بود، االن مشکلی ندارد.
مراقب تعداد تماشاگران باشید

میزبانی مســابقات بزرگی چون لیگ ملت های والیبال در 
شــهر ارومیه را می توان نخستین میزبانی مهم والیبال ایران از 
مسابقات بین المللی در شهرســتان ها و خارج از تهران دانست 
که در کنار داشــتن مزیت های فراوان، در صورت سهل انگاری 
مســئوالن برگزاری بازی ها می تواند بــه قیمت تهدیدی برای 

ورزش باشد.
 به عنــوان نمونه بایــد مســئوالن برگزاری مســابقات، 
حواس شــان به موضوع بلیت فروشــی باشــد و مبادا خارج از 
ظرفیت واقعی ســالن اقدام به بلیت فروشی کنند. چندی قبل 
افشین داوری سرپرست فدراســیون والیبال گفت: با توجه به 
اینکه ســالن غدیر ارومیه را صندلی گــذاری کرده اند، ظرفیت 
سالن به 4 هزار و 600 نفر کاهش یافته است، اما اگر سکوهای 
 فوقانی ســالن به جز راهروها را هم در نظــر بگیریم، احتماالً 

6 هزار نفر در سالن جای می گیرند! 
با توجه به این صحبت عجیب سرپرست فدراسیون والیبال 

در مورد ظرفیت ســالن غدیر ارومیه، جا دارد این موضوع مهم 
را گوشزد کرد که با کمی سهل انگاری در نحوه بلیت فروشی ها 
از ســوی مسئوالن و در صورت ازدیاد جمعیت در داخل سالن، 
قطعاً شرایط سختی برای هواداران ایجاد خواهد شد که می تواند 
دردسرهای زیادی را در این رویداد معتبر بین المللی ایجاد کند 

ضمن اینکه کار کنترل تماشاگران سخت خواهد شد.
ایــن انتظار مــی رود که مســئوالن برگزاری مســابقات، 
تمهیــدات الزم برای فروش بلیت بازی هــا به اندازه گنجایش 
قانونی ســالن غدیر را اتخاذ کنند تا ضمن حفظ شان و منزلت 

ورزش کشور، از رخ دادن اتفاقات تلخ جلوگیری شود.
برگزاری مسابقات مقدماتی تا نهم تیرماه

مرحلــه مقدماتی رقابت های لیگ ملت های والیبال تا نهم 
تیرماه ادامه خواهد داشــت. تیم های آرژانتین، استرالیا، برزیل، 
بلغارســتان، کانادا، چین، فرانســه، آلمان، ایران، ایتالیا، ژاپن، 
لهســتان، پرتغال، روسیه )قهرمان دوره گذشــته مسابقات(، 
صربستان و آمریکا 16 تیم حاضر در مرحله مقدماتی مسابقات 
هســتند که پس از پنج هفته رقابت، 6 تیم برتر راهی مرحله 
نهایی خواهند شد. مرحله نهایی مسابقات به میزبانی آمریکا از 
19 تا ۲3 تیرماه برگزار و تکلیف قهرمان مشخص خواهد شد. 

تیم های فرانســه، ایران، ایتالیا، آرژانتیــن، چین، برزیل، 
روسیه، لهستان، صربستان، آمریکا، آلمان و ژاپن 1۲ تیم اصلی 

وثابــت در لیگ ملت های والیبال خواهنــد بود که برای هفت 
ســال در گروه مردان لیگ ملت های والیبــال حضور خواهند 
داشــت. تیم ملی والیبال ایران در سال ۲019 هفتمین حضور 
خود در لیگ جهانی والیبال را که با نام لیگ ملت های والیبال 
برگزار می شود، در حالی تجربه می کند که هدایت تیم ایران را 
ایگور کوالکوویچ برای ســومین سال متوالی در این رقابت ها بر 
عهده دارد. ملی پوشان ایران در شش دوره گذشته این رقابت ها 
با خولیو والســکو )۲013(، اسلوبودان کواچ )۲014 و ۲015(، 
رائول لوزانــو )۲016( و کوالکوویچ )۲018و ۲01۷( به میدان 

رفتند.
بهترین عنوان ایران در این مسابقات با حضور کواچ در سال 
۲014 بود که ملی پوشان موفق شدند مقام چهارم مسابقات را 
کسب کنند. سال گذشته نیز تیم ملی با هدایت ایگور در جایگاه 

دهمی قرار گرفت.
تیم های والیبال برزیل )با 9 مــدال طال، ۷ نقره، 4 برنز(، 
ایتالیــا )با 8 مدال طــال، 3 نقره، 4 برنز( و تیم روســیه )با 3 
مــدال طال، 5 نقره، ۷ برنز( به ترتیــب پرافتخار ترین تیم های 

لیگ جهانی هستند.

بدین وسیله به 1 - میالد فرخی فرزند شکراهلل متولد 1370/07/05 
کد ملی )0610118242( به نشــانی: اراک، خیابان شهید بهشتی، 
پاساژ جاللی، پوشــاک فاطمیا 2- بهزاد کریمی فرزند محمدحسن 
متولد 1368/08/28 کد ملی 0610038192 به نشانی: اراک، شازند، 
خیابان انقالب، جنب مصلی، کدپستی )3763158586( 3- سجاد 
فرخی فرزند شکراهلل متولد 1367/01/01 کد ملی 0622347292 
ش ش 184 بــه نشــانی: اراک، شــازند، روســتای عنبرته، منزل 
شکراهلل فرخی، کد پستی )3864173747( ابالغ می شود که بانک 
اقتصاد نوین شعبه شــهید بهشتی اراک به اســتناد قرارداد بانکی 
شــماره 3402/100/49953883-94/02/13 جهــت وصول مبلغ 
152/000/000 ریال موضوع الزم االجرا تا تاریخ 97/04/09 روزانه 
مبلغ 75/555 ریال بابت خســارت تأخیر تأدیــه به انضمام حقوق 
دولتی متعلقه علیه شــما مبادرت به صدور اجرائیه نموده و پرونده 
به کالســه 9700169 در این اجرا تشکیل و در جریان اقدام است 
و چون طبق گزارش مأمور ابالغ در آدرس تعیین شــده در اجرائیه 
شناخته نشده اید و بســتانکار نمی تواند شما را معرفی نماید و برای 
این اداره هم معلوم نیست لذا به استناد تقاضای بستانکار به شماره 
وارده 1546-98/02/24 و مــاده 18 آئین نامــه اجراء مفاد اجرائیه 
مورد اشاره یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار کیهان آگهی می شود. 
چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی که روز رسمی 
ابالغ اجرائیه محسوب می شود اقدام به پرداخت بدهی خود ننمائید 
عملیــات اجرائی برابر مقررات علیه شــما تعقیب خواهد شــد و به 
جز آگهی مزایده، در صورت بازداشــت اموال آگهی دیگری منتشر 
تاریخ انتشار: 98/03/23 نخواهد شد. 
رئیس اجرای ثبت اراک- منصوری 736 م الف

آگهی ابالغ اجرائیه طبق ماده ۱۸ 
آیین نامه اجرای اسناد رسمی الزم االجرا

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی 

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

برابر رأی شــماره 139860326005000056 مورخه 1398/1/25 هیئــت اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
نهاوند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی قربانعلی بایســته فرزند فرج اهلل به شماره شناسنامه 829 و 
به شــماره ملی 3960399766 صادره از نهاوند به میزان دو دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی ابیزار به مساحت 75099/90 مترمربع قسمتی از پالک 69 اصلی بخش سه ثبت نهاوند واقع 
در نهاوند روســتای 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 اســت. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود درصورتی که اشــخاص 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 تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت 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 1398/3/8      تاریخ انتشار نوبت دوم- پنجشنبه 1398/3/23

محمدعلی جلیلوند
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نهاوند م الف۲6

شــماره  بــه  پــارس  ســواری  شناســنامه 
شاســی  شــماره  و   12487035518 موتــور 
NAAN01CA08E708584 بــه نام حســن 
عباسی فرزند محمد مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

آگهی مزایده محدود
یک شــرکت فنی مهندســی واقع در منطقه عسلویه مقدار 150 تن تخته 
و چــوب ضایعاتی را از طریق مزایده محدود به فروش می رســاند. مهلت 
شــرکت در مزایده، بازدید از ضایعات و تحویل اسناد مزایده به مدت سه 
روز از تاریــخ درج آگهی در روزنامه خواهد بود. متقاضیان جهت کســب 
اطالعات بیشــتر و چگونگی شــرکت در مزایده با تلفن 07737266694 

تماس حاصل فرمایند.

آگهی مزایده نوبت دوم
در پرونده کالســه 962791 اجرای رای صادره از شــعبه 116 شورای حل اختالف مالیر آقای 
محمــد جانجان محکومند بــه پرداخت مبلغ 211/275/000 ریال به عنوان اصل خواســته در 
حق آقای رحیم بهرامی و مبلغ 10/000/000 ریال بعنوان نیم عشــر دولتی لذا با توجه به اینکه 
محکوم علیه نســبت به پرداخــت ذمه خویش اقدامی نکرده این اجرا به درخواســت محکوم له 
اقدام به توقیف اموال به شــرح ذیل نموده که در تاریخ 1398/4/10 ســاعت 11 الی 12 اقدام 
به عملیات مزایده جهت تادیه دین محکوم علیه می نماید. معهذا کســانی که تمایل به شــرکت 
در مزایده دارند می توانند در مدت پنج روز قبل از روزیکه برای فروش معین شــده است اموال 

مشروحه ذیل را مالحظه نمایند.
1- دیگ بزرگ آشــپزخانه 2- اجاق گاز مربع 3- یخچال قصابی 4- دســتگاه کباب سیخ گیر 
5- سیخ جوجه 200 عدد 6- سیخ کباب 200 عدد 7- میز زیرسیخ 8- چرخ گوشت 9- دو عدد 
مشــعل 10- نرده استیل دو عدد 11- تابلو از جنس بنر 12- سطل جای سیخ 2 عدد 13- فر 
کباب پز 14- کابینت زیر ظرف شویی و سینک 15- ترازوی محک 16- هود و فن 17- میز زیر 
ترازو جمعا به قیمت کارشناســی 124/000/000 ریال می باشد. بدیهی است برنده مزایده کسی 
تلقی می گردد که بیشــترین قیمت را پیشنهاد نماید و می بایست ده درصد فی را فی المجلس و 

مابقی را ظرف مدت یک ماه تادیه کند.
مدیر اجرای احکام حقوقی شورای حل اختالف مالیر

آگهی تغییرات شرکت خوشه برکت باران شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت ۷۸6 و شناسه ملی ۱۴۰۰6۴۱۳9۷6

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/12/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
1- محل شــرکت در واحد ثبتی بیجار به آدرس شهرســتان بیجار، بخش مرکزی، شهر بیجار، 
تخت، میدان هفت شــهید، بلوار هفت شهید، پالک 0، طبقه همکف کد پستی 6651875177 
شناسه آگهی: 414966 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید.  

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کردستان
 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیجار

»آگهی مزایده نوبت اول«
در پرونده کالسه 963002 اجرائی رای صادره از شعبه 117 شورای حل اختالف مالیر 
آقای یداله اســماعیلی محکومند به پرداخت مبلغ 237/630/000 ریال به عنوان اصل 
خواسته در حق آقای مهدی ابراهیمی و مبلغ 7/740/000 ریال به عنوان نیم عشر دولتی 
لذا با توجه به اینکه محکوم علیه نسبت به پرداخت ذمه خویش اقدامی نکرده اند این اجرا 
به درخواست محکوم له اقدام به توقیف اموالی بشرح ذیل نموده که در تاریخ 1398/4/5 
ساعت 11 الی 12 اقدام به عملیات مزایده جهت تادیه دین محکوم علیه می نماید معهذا 
کسانی که تمایل به شرکت در مزایده دارند می توانند در مدت پنج روز قبل از روزی که 
برای فروش معین شده است اموال مشروحه ذیل را مالحظه نمایند. بدیهی است برنده 
مزایده کســی تلقی می گردد که بیشترین قیمت را پیشنهاد نماید و می بایست ده درصد 

فی را فی المجلس و مابقی را ظرف مدت یک ماه تادیه کند.
مورد مزایده شامل یک دستگاه خودروی سواری پژو روا نوک  مدادی رنگ، مدل 1386 
به شــماره انتظامی 969 ج 92 ایران 28 نوع سوخت دوگانه سوز غیر فابریک، وضعیت 

اتاق دور رنگ و رنگ سوخته به قیمت کارشناسی 150/000/000 ریال می باشد.
مدیر اجرای احکام حقوقی شورای حل اختالف مالیر

شــرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایــی ایران با 
نمایندگی اداره کل فرودگاه استان گیالن در نظر 
دارد به منظور توســعه محدوده فرودگاه بین المللی سردار 
جنگل رشــت، براســاس طرح مصوب و نقشــه ترسیمی 
موجــود، اقــدام به خرید حــدود ده هکتــار )یکصد هزار 
مترمربع( از اراضــی واقع در ضلع جنوبی فرودگاه مذکور- 
اراضــی متصل به دیوار فرودگاه- واقع در قریه باالکوه یخ  
نمایــد. لذا در راســتای اجرای مــاده 8 و تبصره 2 ماده 4 
الیحه قانونی »نحوه خرید و تملک اراضی و امالک برای 
اجــرای برنامه های عمومی، عمرانــی و نظامی دولت« به 
کلیــه مالکین اراضی موصوف اعالم می گردد ظرف مهلت 
پانزده روز از تاریخ انتشار این آگهی با در اختیار داشتن کلیه 
مدارک مثبت مالکیت به مدیریت فرودگاه بین المللی سردار 

جنگل رشت مراجعه نمایند.
اداره کل فرودگاه استان گیالن

»آگهی 
وزارت راه و شهرسازی شرکت مادر خرید زمین«

تخصصی فرودگاه های کشور
 اداره کل فرودگاه استان گیالن

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم شایسته ذوالفقاری دارای شناســنامه شماره 675- 3731784191 به شرح دادخواست به 
کالســه 8/980348 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان ناصر ذوالفقاری به شناسنامه 471- 3731696215 در تاریخ 1398/1/13 در اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد مشروح ذیل: 

1- شایسته ذوالفقاری ش ش 675 ت.ت 1325/9/1 کدملی 3731784191 همسر متوفی
2- شاهین ذوالفقاری ش ش 375 ت.ت 1345/5/25 کد ملی 0681789786 پسر متوفی
3- شاهو ذوالفقاری ش. ش 1762 ت.ت 1362/6/24 کدملی  4621780395 پسر متوفی

4- مورا ذوالفقاری ش. ش 4936 ت.ت 1340/1/5 کدملی 506909837 دختر متوفی
5- رویا ذوالفقاری ش .ش 472 ت.ت 1345/5/25 کدملی 1551919990 دختر متوفی

6- سهیال ذوالفقاری ش.ش 320 ت.ت 1347/1/1 کدملی 3731963526 دختر متوفی
به غیر از نامبردگان ورثه دیگری ندارد.

اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر 

نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد شد.
رئیس شعبه ۸ شورای حل اختالف سنندج

آگهی ابالغ دادنامه خانم حمیده فرصتی به طرفیت
 شرکت بین المللی دیپون آریانا

دادنامه شماره م/98/1/143 تاریخ 1398/3/7 کالسه پرونده 97/561 مرجع رسیدگی: شعبه تشخیص یک هیأت تشخیص اداره 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان سمنان خواهان: حمیده فرصتی به نشانی استان سمنان شهرستان مهدیشهر شهرک انقالب 
کوچه شهید ذوالفقار تورانیان پالک 6- تلفن 09121319773 خوانده: شرکت بین المللی دیپون آریانا به نشانی: مجهول المکان
مرجع رسیدگی کننده به استناد ماده 158 قانون کار و بند 2 ماده 1 آیین دادرسی کار، پس از استماع اظهارات خواهان )کارگر( 
و با عنایت به عدم حضور خوانده علی رغم دعوت به حضور در جلسه با رعایت مواد 47 و 48 آئین دادرسی کار و مستند به ماده 
100 آئین دادرسی کار به استناد مواد 2و3 قانون کار ضمن احراز رابطه کارگری و کارفرمایی از تاریخ 94/09/01 لغایت 96/01/31 
با آخرین دستمزد روزانه مبلغ )400/812 ریال( کارفرما را مکلف می نماید مبالغ مشروحه ذیل را در وجه خواهان پرداخت نماید.

1- به استناد مواد 34، 35 و 37 قانون کار بابت حق السعی از تاریخ 1395/12/01 لغایت 1396/01/31 و مستند به تصویب 
نامه هیأت وزیران مورخ 1384/05/02 و با مأخذ تعیین شده ریالی هزینه حق مسکن، مصوبه مورخ 92/05/07 شورای عالی 
کار بابت کمک هزینه اقالم مصرفی خانوار )بن کارگری( مبلغ 25/979/922 ریال )بیست و پنج میلیون و نهصد و هفتاد و 

نه هزار و نهصد و بیست و دو ریال(
 2- باســتناد مصوبه مورخ 70/12/06 مجلس شــورای اســالمی بابت عیدی و پاداش ســال95 و 96 مبلغ 23/151/966

)بیست و سه میلیون و یکصد و پنجاه و یک هزار و نهصد و شصت و شش ریال(
 3- به اســتناد مــاده 24 قانون کار بابت مزایای پایان کار )ســنوات خدمت( ایام کارکرد مذکور مبلــغ 16/965/645 ریال

)شانزده میلیون و نهصد و شصت و پنج هزار و ششصد و چهل و پنج ریال(
4- به استناد مواد 66 و 71 قانون کار بابت مانده مرخصی )به مدت 3 روز( مبلغ 1/352/436 ریال )یک میلیون و سیصد و 

پنجاه و دو هزار و چهارصد و سی و شش ریال(
 5- بابــت اســترداد ذخیــره صنــدوق وی مبلــغ 5/154/158 ریــال )پنــج میلیون و یکصــد و پنجاه و چهــار هزار و 

یکصد و پنجاه و هشت ریال(
6- خواسته خواهان در خصوص اضافه کار به دلیل عدم ارائه مدارک و مستندات الزم فاقد وجاهت قانونی و مردود اعالم می گردد

جمع مطالبات خواهان بابت این دادنامه مبلغ 72/604/127 ) )هفتاد و دو میلیون و ششصد و چهار هزار و یکصد و بیست و 
هفت ریال( می باشد که کارفرما مکلف است پس از کسر کسورات قانونی در وجه خواهان پرداخت نماید.

این رأی به استناد ماده 159 قانون کار ظرف پانزده روز قابل تجدیدنظرخواهی در هیأت حل اختالف می باشد و در صورت 
عدم اعتراض هر یک از طرفین و قطعی و الزم االجراشدن رأی، رأی مزبور به استناد تبصره 2 ماده 16 قانون تشکیالت و 
آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، ظرف سه ماه از تاریخ ابالغ برای اشخاص داخل کشور و ظرف شش ماه از تاریخ ابالغ 

برای افراد مقیم خارج از کشور قابل فرجام خواهی در دیوان عدالت اداری خواهد بود.
نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- غالمرضا مالشاهی نماینده کارگران- محمدرضا محمدپور شیرمحله 

نماینده مدیران صنایع- سهراب رستمیان
علی نورانی- مدیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان سمنان

مراسم نشست صمیمی پیشکسوتان ورزش با مسئوالن وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک روز گذشته برگزار شد.
نشست صمیمی پیشکسوتان ورزش ایران روز گذشته با حضور مسئوالن ورزش، پیشکسوتان و روسای فدراسیون های ورزشی 
در کمیته ملی المپیک برگزار شد. در این مراسم که سید حسن خمینی نیز حضور داشت، سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان گفت: 
مجموعه مدیریت ورزش کشور امروز در شرایط آرمانی و هم افزایی کامل فعالیت می کنند تا زمینه نشاط مردم را فراهم کنند. در 
شرایط کنونی قهرمانان در همه صحنه ها توانستند بدرخشند و افتخار کسب کنند و سال 9۷ را سال تاریخی برای ورزش به یادگار 
گذاشــتند. ســلطانی فر اظهار امیدواری کرد که امسال در سال کسب سهمیه روند کسب افتخارات را تداوم دهیم.  صالحی امیری 
رئیس کمیته ملی المپیک نیز در این جلسه اظهار داشت: اگر امروز ورزشکاران به روی سکو می روند و افتخار افرینی می کنند و بر 
عزت و غرور ایران می افزایند همه برخاسته از همین پیشکسوتان ورزش ایران است. به گفته رئیس کمیته المپیک، انسان هایی که 
اینجا حضور دارند سرمایه بزرگ ما هستند و اگر ورزش ایران در جهان می درخشد و ورزشکاران غرور و غیرت دارند به خاطر اینهاست.

برگزاری نشست صمیمانه پیشکسوتان با مسئوالن ورزش
دولت نپال تایید کرد که حداقل 1۴00 کارگر این کشور در طول ساخت ورزشگاه های جام جهانی 2022 

جان خود را از دست داده اند.
شبکه آلمانی WRD مستندی درباره شرایط سخت کارگران در ساخت ورزشگاه های جام جهانی تهیه کرد. در این 
بین دولت نپال این موضوع را تایید کرده اســت که تاکنون 1400 کارگر این کشور در طول ساخت ورزشگاه های جام 

جهانی ۲0۲۲ جان باخته اند.
گروه های حقوق بشــر بارها تاکید کردند که کارگران ورزشگاه های جام جهانی از شرایط خوبی برخوردار نیستند و 

مسئوالن قطری را به باد انتقاد گرفتند.
جام جهانی ۲0۲۲ همچون گذشــته با حضور 3۲ تیم برگزار خواهد شد اما تنها تفاوت این جام با جام های جهانی 

قبلی این است که برای اولین بار جام جهانی ۲0۲۲ قطر در پاییز برگزار خواهد شد.

تأیید مرگ ۱۴۰۰ کارگر در جریان ساخت ورزشگاه های جام جهانی قطر 

در حالی که هنوز زمان انتخابات فدراسیون وزنه برداری 
مشخص نشده، گویا 3 کاندیدا برای ائتالف به نتیجه رسیده اند.

اسامی 9 کاندیدای تایید صالحیت شده فدراسیون وزنه برداری 
در روزهای اخیر اعالم شــده و طبق اعالم وزارت ورزش در دهه اول 
تیرماه انتخابات این فدراسیون برگزار می شود.در حالی که علی مرادی، 
رئیس ســابق فدراسیون هم بعد از پایان دوره 4 ساله جای خود را به 
سرپرست جدید داده، به نظر می رسد رقبای او در حال ائتالف هستند.
دیروز کوروش باقری، ســرمربی سابق تیم ملی وزنه برداری در 

این باره به تسنیم گفته است: »از بین سجاد انوشیروانی، حسین رضازاده و من تنها یک نفر در انتخابات شرکت خواهد کرد چون 
تفکرات و برنامه های مد نظر ما خیلی به هم نزدیک است. این فرد را یک روز قبل از مجمع معرفی خواهیم کرد. تا این لحظه برنامه 

ما این است.«
با این وضعیت به نظر می رســد از 3 کاندیدای شــاخص که سابقه کسب مدال در المپیک را دارند، فقط یک نفر در انتخابات 
فدراســیون وزنه برداری حاضر شــود. همچنین علی مرادی رئیس فدراســیون وزنه برداری نیز از دیگر کاندیدای مطرح انتخابات 

فدراسیون است.

ائتالف 3 مدال آور المپیک در انتخابات فدراسیون وزنه برداری
مجید کیهانی، هاشم صیامی و تیمور غیاثی در لیســت فدراسیون دوومیدانی برای دریافت پاداش مربیان در 

بازی های آسیایی جاکارتا قرار داشتند!
در مراسم تجلیل از قهرمانان بازی های آسیایی و پاراآسیایی که توسط وزارت ورزش و جوانان و با حضور رئیس جمهور برگزار 
شد به جز احسان حدادی )طالی پرتاب دیسک بازی های آسیایی(، حسین کیهانی )طالی سه هزار متر با مانع( و امیر مرادی )نقره 
دوی 800 متر( چهار نفر دیگر نیز شامل پاداش شدند. مجید کیهانی رئیس فدراسیون، هاشم صیامی دبیر فدراسیون، تیمور غیاثی 
سخنگوی فدراسیون و سجاد مرادی مربی تیم ملی نفراتی هستند که نام آنها برای دریافت پاداش بازی های آسیایی به عنوان مربی 
رد شده است. هرچند که وزارت ورزش در کنار تجلیل از ورزشکاران مدال آور از مربیان آنها نیز تجلیل می کند اما به نظر می رسد 
افرادی در این فدراسیون پاداش گرفته اند که مربیگری هیچ ورزشکاری را به عهده ندارند. مربی احسان حدادی که ایرانی نیست و 

مشمول این پاداش نمی شود. مربی کیهانی و مرادی نیز سجاد مرادی ا ست که نام او در میان تجلیل شدگان قرار دارد.
دیروز خبرگزاری ایسنا گزارش داد نکته عجیب تعلق گرفتن این پاداش به رئیس، دبیر و سخنگوی فدراسیون است. البته گفته 
می شود که رئیس فدراسیون به عنوان سرپرست تیم این پاداش را گرفته و تیمور غیاثی به عنوان سرمربی و هاشم صیامی به عنوان 
مربی مشمول این پاداش شده اند. این در حالی است که مربیان دیگری در این رشته هستند که ورزشکارانشان توانسته بودند عازم 

جاکارتا شوند اما معموالً سهمی در اعزام به جاکارتا یا پاداش آن نداشتند.

پاداش مربیان دوومیدانی به مسئوالن رسید!

جدول رده بندی لیگ ملت های والیبال- 2019 مرحله مقدماتی
امتیازبازیباختبردتیم

160615. برزیل

251616. ایران

351616. فرانسه

451614. روسیه

542612. ایتالیا

642612. کانادا

742611. لهستان

82467. آرژانتین

92467. آمریکا

102466. صربستان

112466. ژاپن

122465. بلغارستان

132465. آلمان

141565. استرالیا

151564. چین

161563. پرتغال

هفته چهارم )به میزبانی ایران(
جمعه 31 خرداد

*ایران ................................................................................... پرتغال )ساعت 18:30(
شنبه یک تیر

*ایران .................................................................................. استرالیا )ساعت 18:30(
یکشنبه 2 تیر

*ایران ................................................................................... فرانسه )ساعت 15:30(
هفته پنجم )به میزبانی بلغارستان(

جمعه 7 تیر
*ایران .............................................................................. صربستان )ساعت 18:30(

شنبه 8 تیر
*بلغارستان .............................................................................. ایران )ساعت ۲۲:10(

یکشنبه 9 تیر
*ایران ................................................................................... آمریکا )ساعت 18:30(

برنامه دیدارهای تیم ملی در لیگ ملت های والیبال ۲۰۱9

- رتبه بندی تیم ها، بر اساس اولویت، ابتدا تعداد بردها 
و سپس امتیازات تیم هاست.


