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سرویس ورزشی-
پرونده تیم ملی کاراته ایران در رقابت های قهرمانی 
آســیا در بخش انفرادی با سه طال، دو نقره و چهار برنز 

بسته شد.
شــانزدهمین دوره مسابقات کاراته قهرمانی آسیا با حضور 
۳۳۰ کاراته کا از ۳۱ کشــور به میزبانی ازبکستان در تاشکند 
جریان دارد، کاراته کاهای کشورمان در پایان روز دوم موفق به 

کسب 9 مدال طال، نقره و برنز شدند. 
خاکسار نخستین طالیی ایران 

طراوت خاکســار در دیدار فینال وزن ۵۵- کیلوگرم مقابل 
سوینچ راخیموآ از ازبکستان ۷ بر صفر به برتری رسید و صاحب 
مدال طال شــد. خاکسار در مبارزات روز گذشته ابتدا ۸ بر صفر 
دپیکا دیمان از هند را برد، ســپس با نتیجه ۳ بر ۲ بر مائه اسو 
از فیلیپین غلبه کرد.وی در دیدار ســوم ۸ بر صفر آنو آریکاری 
از نپال را شکست داد و در نیمه نهایی نیز ۶ بر ۵ کوک آگونگ 
از اندونزی را مغلوب کرد و به دیدار پایانی راه یافت و نخستین 

فینالیست تیم ایران لقب گرفت.
ذبیح اهلل پورشیب دومین طالیی ایران 

در دیــدار پایانــی وزن ۸۴- کیلوگرم مــردان، ذبیح اله 
پورشــیب در فینال مقابل محمود ساجان از اردن قرار گرفت و 
یک بر صفر به برتری رسید و دومین مدال طالی تیم ایران در 
این رقابتها را کســب کرد. نماینده وزن ۸۴- کیلوگرم تیم ملی 
ایران پس از اســتراحت در دور نخســت، در دور دوم ۴ بر ۳ از 
سدایگور چیخمارف از قزاقستان گذشت. وی سپس ۲ بر صفر 
هان دوتان ویتنامی را از پیش رو برداشت و در بازی نیمه نهایی 
پس از تساوی صفر بر صفر در وقت قانونی مبارزه مقابل محمد 

الماجدی از کویت در هانتی برنده شد و به فینال راه یافت.
با طالیی که امروز پورشــیب دریافت کــرد، او صاحب ۴ 

طالی انفرادی، ۲ طالی تیمی، یــک نقره انفرادی و یک نقره 
کومیته تیمی در رقابت های قهرمانی آســیا شد تا بعد از علی 
شاطرزاده بهترین کاراته کای تاریخ ایران در رقابت های قهرمانی 
آسیا شود. شاطرزاده ۵ طالی انفرادی، یک طالی تیمی و یک 
نقره انفرادی را در کارنامه خود دارد. مرحوم شاطرزاده 9 سال 

پیش جان به جان آفرین تسلیم کرد.
عباسعلی آخرین طالیی ایران 

در فینــال وزن ۶۸+ کیلوگــرم تیم ملی بانــوان حمیده 
عباسعلی در پیکار با »ســوفیا براتسوالو« از قزاقستان صاحب 
برتری ۴ بر ۲ شــد و طال گرفت. حمیده عباسعلی در نخستین 
مبارزه خود موفق شد، »موخالریم کاکیمجونوآ« از ازبکستان را 

با نتیجه ۸ بر صفر شکست دهد. عباسعلی در دور دوم »پرشکا 
میتال« از هند را با نتیجه ۸ بر صفر شکست داد. عباسعلی در 
ادامه این رقابت ها نماینده هنــگ کنگ را با نتیجه 9 بر صفر 
شکست داد و راهی فینال شانزدهمین دوره مسابقات قهرمانی 
آسیا شد.  حمیده عباســعلی هم با این طال تبدیل به بهترین 
کاراته کای تاریخ بانوان ایران در مســابقات قهرمانی آسیا شد. 
عباسعلی تا به امروز ۴ طالی انفرادی، یک طالی کومیته تیمی 

و یک نقره انفرادی را در کارنامه خود دارد.
6 مدال نقره و برنز ایران

اما در فینال وزن ۶۱- کیلوگرم بانوان شــانزدهمین دوره 
رقابت های قهرمانی آسیا ازبکستان، رزیتا علیپور در دیدار فینال 

مقابل یین ژیااویان چینی پس از تساوی صفر بر صفر در وقت 
قانونــی مبارزه بــا رای داوران در هانتی نتیجه را واگذار کرد و 

نقره گرفت. 
کاتای تیمی بانوان ایران با ترکیب الناز تقی پور، شــادی 
جعفری زاده و نجمه قاضی زاده که به دیدار فینال راه یافته بود 
به دلیل آسیب دیدگی شادی جعفری زاده در جریان تمرینات 
از ناحیــه زانو، از حضور در دیدار فینــال و مبارزه با تیم ژاپن 
انصراف داد تا صاحب مدال نقره شــانزدهمین دوره رقابت های 

قهرمانی آسیا شود. 
در کاتای انفرادی بانوان، فاطمه صادقی در دیدار رده بندی 
به مصاف آدا وونگ از کره جنوبی رفت و با امتیاز ۲۴.۳۶ باالتر 
از حریف کره ای قرار گرفت و مدال برنز این بخش را از آن خود 
کرد. کاتای تیمی مردان هم با ترکیب ابوالفضل شــهرجردی، 
علی زند و میالد فرازمهر برای کســب مدال برنز به مصاف تیم 
هنگ کنگ رفت و توانســت با غلبه بر این تیم مدال برنز را بر 

گردن آویزد. 
در وزن ۷۵- کیلوگرم بهمن عســگری در جدول شــانس 
مجدد، غالم عباس ســعادی از پاکســتان را ۲ بر صفر مغلوب 
کــرد و در دیدار رده بندی نیز با غلبه برداســتونبک اوتاباالیف 

ازبکستانی به مدال برنز رسید. 
در وزن ۸۴+ کیلوگرم نیز سجاد گنج زاده با برتری ۵ بر ۲ 

مقابل نماینده قرقیزستان صاحب مدال برنز شد. 
در رقابت هــای این دوره، ابوالفضل شــهرجردی در کاتای 
انفرادی، ســارا بهمنیــار در وزن ۵۰- کیلوگرم، زهرا یاوری در 
وزن ۶۸- کیلوگرم، رضا روشــن در وزن ۵۵- کیلوگرم و مجید 
 حســن نیا در وزن ۶۰- کیلوگرم نیز توفیقی در کســب مدال 
نداشتند. رقابت های قهرمانی آســیا امروز یکشنبه در کومیته 

تیمی دنبال می شود.

پایان رقابت های انفرادی شانزدهمین دوره مسابقات قهرمانی آسیا

9 مدال طال، نقره و برنز به ایران رسید
پورشیب و عباسعلی در لیست بهترین های تاریخ کاراته ایران در آسیا 

* دور جدید تمرینات تیم ملی بوکس ایران جهت آماده ســازی برای حضور در رقابت های قهرمانی جهان ۲۰۱9 روسیه، 
از صبح امروز به میزبانی سالن شماره 9 مجموعه ورزشی انقالب آغاز می شود. پس از برگزاری انتخابی های تیم ملی ۱۸ 
بوکسور برای حضور در تمرینات انتخاب شده اند تا تمرینات خود را زیر نظر علیرضا استکی به عنوان سرمربی، اصغر اشرفی، 
همایون امیری و غالمرضا کریمی به عنوان مربی پیگیری کنند. این دور از اردوهای تیم ملی بوکس ۱۵ روزه خواهد بود. 

خواندنی از ورزش ایران

یادبود سردار شهید مدافع حرم، علی محمد قربانی 
بوسه بر پرچم ایران

شهید مدافع حرم سردار علی محمد قربانی، 
از قهرمانان دوران دفاع مقدس بود که در نبرد با 

داعشی های کافر نیز حماسه آفرید.
شــهید قربانی ۲۰ آبان ۱۳۴۶ در روستای 
بنوار ناظر از توابع شهرســتان اندیمشک متولد 
شد. سال ۵۷ یازده ساله بود اما حضوری فعال در 
راهپیمایی های انقالبی اندیمشک داشت. از سال 
۶۰ در حالی که ۱۴ ساله بود به جبهه رفت و در 

عملیات بیت المقدس که به آزادی خرمشهر انجامید شرکت داشت و از ناحیه 
پای راست زخمی و به مقام جانبازی رسید. همچنین در عملیات های رمضان، 
والفجر مقدماتی، والفجر ۸، کربالی ۴ و ... حضور داشت.وی با راه اندازی یک 
مدرسه فوتبال، زمینه ساز کشف و پرورش استعداد جوانان فوتبال دوست در 

این منطقه شد. 
یک ســال پس از شروع فتنه تکفیری ها در سوریه، راهی آن کشور شد تا 
از حریم حرم اهل بیت)ع( دفاع کند. وی در عملیات آزاد سازی نبل و الزهرا، 
فرمانده یگان ویژه بود.همسر این شهید در مصاحبه با کیهان گفته بود: »وقتی 
کوله بارش را می بست دیدم پرچم ایران را درون کوله اش گذاشت. گفتم: این 
را برای چه می بری؟ گفت: تا هر جا باشیم عزت و اقتدار ایران همراه ما باشد. 
وقتی نبل و الزهرا را از محاصره خارج می کنند حاجی در ورودی شهر سجده 

و بر پرچم ایران بوسه می زند.«
سردار علی محمد قربانی سرانجام روز ۱9 بهمن سال۱۳9۴ در حین انجام 
عملیات شناسایی در حومه شــهر الزهرا، هدف گلوله داعشی ها قرار گرفت و 

به شهادت رسید.

حدیث دشت عشق

خادم از دبیر حمایت کرد، از مسئوالن ورزش انتقاد

توقعات را از رئیس جدید فدراسیون کشتی کم کنید!

با انتخاب رئیس فدراسیون کشتی و پایان برخی سیاســت های قبلی فدراسیون، وجود و فعالیت 
شوراهای فنی تیم های ملی کشتی هم در هاله ای از ابهام قرار گرفت.

شــورای فنی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی از جمله میراث رسول خادم در فدراسیون کشتی بود که سالها 
پیش تشکیل و وارد چارت سیاست گذاری های کالن این فدراسیون شد.

شوراهایی که جمعی از پیشکسوتان و صاحب نظران کشتی آزاد و فرنگی را گردهم آورده بود تا هرگاه تیم های 
ملی در هر رده سنی نیاز به تصمیم گیری و چاره اندیشی داشتند، این جماعت وارد گود می شدند. البته عملکرد این 
شوراها در همان زمان ریاست رسول خادم هم با انتقادات فراوانی همراه بود و بسیاری از منتقدان فدراسیون وقت، 

وجود این شوراها را دیکته کردن تصمیمات خادم در قالب شورایی می دانستند.
به هر حال با انتخاب علیرضا دبیر به عنوان رئیس فدراسیون کشتی، بقا و ادامه همکاری این شوراهای فنی هم 
در هاله ای از ابهام قرار گرفته و مشخص نیست رئیس جدید نیازی به چنین جمعی از پیشکسوتان به عنوان تصمیم 

گیرنده در سطوح ملی دارد یا خیر؟
هر چند که فعالیت این شــوراها، بعد از اســتعفای رسول خادم و حضور دو سرپرست بعدی فدراسیون کشتی، 
بســیار کمرنگ و عماًل جلســات این جمع تعطیل شــده بود، اما با توجه به کورســوی انتخاب مدیری از جنس 
 خادم، همچنان چراغ این شــوراها نیز روشــن مانده بود. کورسوی امیدی که با انتخاب رئیس جدید رو به خاموشی 

است.

فعالیت شورای فنی تیم های ملی کشتی در ابهام 
کاندیدای ریاســت فدراسیون کشتی با بیان اینکه انتظار نداشته کمتر از نصیرزاده به عنوان فردی خارج 
از خانواده کشــتی رای بیاورد، گفت: رسول خادم از من حمایت نکرد و فقط گفت اگر از من راجع به تو سؤال 

کنند تو را تایید می کنم. 
حمید بنی تمیم اظهار داشت: دروغ نمی توانم بگویم، از برخی از دوستان مجمع گله دارم اما از سوی دیگر به دموکراسی 
هم احترام می گذارم. برخی از دوستان که در دوره سرپرستی من در فدراسیون کشتی به من قول حمایت داده بودند روز 
رای گیری بر روی برگه رای نام فرد دیگری را نوشتند. از این موضوع ناراحت نیستم اما ای کاش صادقانه در عالم رفاقت به 
جای قول دادن که شاید در محدودیت و معذوریت بود، صادقانه عمل می کردند و حرف دلشان را می زدند. وی در پاسخ به 
این سؤال که آیا برای حضور در انتخابات و کسب رای از حمایت های پشت پرده رسول خادم رئیس سابق فدراسیون کشتی 
نیز برخوردار بوده یا خیر، خاطرنشان کرد: به نظر من آقای خادم کار درستی کرد که به بحث انتخابات آنطور که باید ورود 
نکرد. پیش از انتخابات با آقا رسول صحبت کردم، او به من گفت شاید کمک زیادی به تو نکنم اما اگر از من استعالم کنند 
بواسطه شناختی که دارم شما را تایید می کنم.  بنی تمیم افزود: رسول خادم عمال دخالتی در انتخابات نداشت و البته من 
هم توقعی از او نداشتم. باور کنید بنده هیچ تالش خارج از چارچوبی برای کسب رای و رسیدن به صندلی ریاست فدراسیون 
نداشتم. خیلی ها دوست داشتند اتفاقات بد فضای مجازی یا خارج از آن پیش از انتخابات را به من ربط دهند اما واقعا بنده 
هیچ دخالتی در این اتفاقات نداشــتم. کاندیدای ریاست فدراسیون کشــتی در ادامه در پاسخ به این سؤال که آیا کماکان 

قصد دارد به حضور در کشتی ادامه دهد یا خیر، خاطرنشان کرد: خیر! تحت هیچ شرایطی دیگر به کشتی برنمی گردم.

بنی تمیم: دیگر به کشتی برنمی گردم

فدراســیون جهانی فوتبال در حکمی عجیب و تحت فشار صهیونیســت ها، رئیس فدراسیون فوتبال 
فلسطین را 12 ماه محروم کرد.

دادگاه داوری ورزش حکم محرومیت ۱۲ ماهه رئیس فدراســیون فوتبال فلسطین به دلیل نفرت پراکنی علیه لیونل 
مسی را تایید کرد. رجوب که رئیس کمیته المپیک فلسطین نیز هست در ماه آگوست از سوی فیفا به دلیل آنچه که آن 
را نفرت و خشونت پراکنی علیه لیونل مسی خوانده شده است، محروم شد. رجوب از فلسطینیان خواسته بود در صورتی 
که مسی در دیدار دوستانه ماه ژوئن آرژانتین و رژیم صهیونیستی در قدس حضور پیدا کند، عکس ها و پیراهن های منقش 
به تصویر او را به آتش بکشند.این اظهارات رجوب باعث شد آرژانتین این مسابقه را لغو کند، هر چند نتانیاهو نخست وزیر 
رژیم صهیونیســتی از همتای آرژانتینی خود درخواســت کرد بازی انجام شود. دادگاه داوری ورزش در بیانه ای اعالم کرد 
درخواســت استیناف رجوب را رد کرده اســت. این نهاد افزود: حکم ۱۲ ماه محرومیت و جریمه ۱۸ هزار یورویی رجوب 
نامتناســب نیست.  فدراسیون فوتبال فلســطین این حکم را تالش برای محرومیت طوالنی مدت ژنرال رجوب از فعالیت 
فوتبالی دانست و گفت این شکایت از سوی رژیم غاصب صهیونیستی و به دالیل سیاسی گرفته شده است. رجوب سال ها 

است که به دلیل حضور ۶ تیم رژیم صهیونیستی در قلمرو سرزمین های اشغالی با فیفا اختالف دارد.

رأی عجیب و صهیونیستی فیفا علیه فلسطین 
رئیس فدراسیون فوتبال امروز جلسه مهمی را با مسئوالن وزارت ورزش و باشگاه ها برای زمان آغاز 

لیگ برتر نوزدهم برگزار می کند.
زمان آغاز نوزدهمین دوره رقابت های لیگ برتر به دلیل عدم آمادگی باشــگاه ها برای برگزاری این مســابقات 
در هاله ای از ابهام قرار گرفته اســت. فدراسیون فوتبال و ســازمان لیگ فوتبال تاریخ دهم مردادماه را برای شروع 
 بازی ها در نظر گرفته بودند اما به دلیل مجهز نبودن نیمی از ورزشگاه ها تصمیم به تعویق زمان برگزاری لیگ برتر 

گرفته اند.
مهدی تاج رئیس فدراســیون فوتبال، صبح امروز جلسه سرنوشت  سازی را با مسئوالن وزارت ورزش و جوانان، 
برخی باشــگاه های لیگ برتری و مدیران سازمان لیگ برگزار می کند تا زمان قرعه کشی رقابت ها و همچنین آغاز 

مسابقات را اعالم کرده و طبق آن برنامه ریزی مسابقات فصل پیش رو را انجام دهند.
فدراســیون فوتبال با توجه به تاکید شــورای عالی امنیت ملی مبنی بر تامین امنیت تماشــاگران و مسئوالن 
برگزاری بازی قصد ندارد از مواضع خود مبنی بر تجهیز ورزشگاه ها کوتاه بیاید. از این رو احتمال می رود بازی های 

لیگ برتر با وقفه ای بیشتر از ۱۵ روز آغاز شود.

سرنوشت نهایی برگزاری لیگ نوزدهم فردا مشخص می شود 

سرویس ورزشی-
لطفا به مطالب و اظهارنظرهای زیر توجه نمائید:

داورزنــی )معاونت ورزشــی وزارت ورزش(:... به منظــور رعایت الزامات 
کنفدراسیون فوتبال آســیا، برای برگزاری رقابت های لیگ برتر فوتبال ایران 
در دوره نوزدهــم... با توجه به اقداماتی که صورت گرفته و گزارش هایی که از 
روند پیشرفت اصالحات و ایجاد الزامات در ورزشگاه ها دریافت کردیم؛ ورزشگاه 
آزادی تهران، ورزشــگاه شــهر قدس، تختی آبادان، فوالد اهواز، امام رضا)ع( 
مشهد، غدیر اهواز، نقش جهان، فوالد شهر و بوشهر با رعایت نصب گیت های 
ورودی مشــکل خاصی برای برگزاری رقابت های لیــگ برتر در فصل جدید 

نخواهند داشت.
تا این لحظه هم با توجه به مشکالتی که وجود دارد، امکان برگزاری لیگ 
برتر فوتبال در ورزشــگاه سیرجان، قائمشهر، ثامن مشهد، جم بوشهر، مسجد 
سلیمان و شــهید باهنر کرمان نخواهد بود... مشکالت این ورزشگاه ها باید تا 
پنجم مرداد حل شــود و شــرایط میزبانی رقابت های لیگ برتر در ابعاد گیت 
ورودی، نصب دوربین ها و شــماره گذاری صندلی ها به مرز آمادگی برسد، در 
غیر این صورت امکان برگزاری مســابقات در آنجا وجــود ندارد و تیم ها باید 
در استان های مجاور و یا ورزشــگاه های استان خود که امکان برگزاری دارد، 

میزبانی کنند.
شــیعی )مدیرعامل تیم پیکان(: همان طور که فدراســیون فوتبال اعالم 
کرده، شرایط استادیوم ها در ســال گذشته تبعاتی در فاز مدیریتی و امنیتی 
داشت. این تبعات باعث شد که فدراسیون فوتبال توجه ویژه ای به ساماندهی 
استادیوم ها به خصوص شماره گذاری آنها داشته باشد. الحمدهلل کار خوب پیش 
می رود و در روزهای آینده تاریخ قرعه کشــی و برنامه برترین ها اعالم خواهد 

شد. احتمال دارد که لیگ با تاخیر برگزار شود.
امیــر قلعه نویی )مربی ســپاهان اصفهان(: ما االن در فشــار بدنســازی 
هســتیم و برنامه مان را براســاس آغاز لیگ در ۱۰ و ۱۱ مرداد آماده کردیم. 
نمی دانم مشــکل از چیست؟ در فوتبال ما همیشه افراط و تفریط وجود دارد. 
نه به آن زمان که راحت می گرفتند و نه به امســال که سخت می گیرند، البته 
قانون مداری خوب است، ولی این قانون مداری بهتر بود از ۴ سال پیش شروع 
می شد و... سختگیری خوب است، ولی نباید به شکلی باشد که افراط و تفریط 

بشود، با مربیان دیگر هم صحبت کرده ام، می گویند که بالتکلیف هستند.
مالحظــه فرمودیــد؟! آنچه از زبــان یک مدیر ارشــد ورزش، یک مدیر 
باشــگاهی و یک مربی باسابقه و نام آشنای لیگ برتری، باالتر آمد، اصلی ترین 
حرف روز فوتبال ایران است. حرفی که چکیده و مهم ترین نتیجه حاصل از آن 
این اســت که ما نزدیک پنجاه سال است داریم مثال »لیگ« برگزار می کنیم، 
حدود بیست دوره لیگ حرفه ای در سابقه فوتبال خودمان داریم، اما تازه بعد 
از این همه مدت متوجه شــده ایم که »ورزشــگاه« به اندازه کافی و به تعداد 

تیم های لیگ برتری نداریم؟!! 
بهتر بگوییم مثل همه جا و همیشه طی سال های گذشته، آنقدر که به فکر 
»کمیت« بوده ایم، به »کیفیت« توجه نداشته ایم. ما االن ۱۶ تیم لیگ برتری 
داریم، اما ۱۶ ورزشــگاه اســتاندارد که در آن جان و وقت تماشاگر در امنیت 
باشد، نداریم. بعله بعد از حدود پنجاه سال تازه متوجه شده ایم که آنچه که در 
ورزشگاه های کشورهای صاحب ورزش و فوتبال دنیا، نزدیک صد سال است، 
وجود دارد و رعایت می شود، ورزشگاه های ما، اگر نگوییم همه، اما بدون تردید 

اکثرا از آن بی بهره هستند!
خوشــبختانه باید بگوییم، حاال ظاهرا مســئوالن ورزش و بیش از همه 
مدیران فوتبال و خاصه رئیس فدراســیون فوتبال متوجه شــده اند که درباره 
وضعیت ورزشگاه ها و استانداردسازی آنها باید فکری کرد، قبل از آنکه خدای 
ناکرده فاجعه ای رخ دهد. اتفاقات روزهای پایانی فصل گذشته فوتبال)9۸-9۷( 
تلخ و تاســف  برانگیز بود، اما از این بابت خوشحالیم که این اتفاقات، برخالف 
اتفاقات گذشــته، برای بسیاری از مســئوالن ما، »درس عبرت« شد. »درس 
عبرت« هم از آن چیزهایی اســت که در ورزش ما کمتر نشــانی از آن پیدا 
می کنیم و کمتر مسئول و صاحب منصبی است که آن را به رسمیت شناخته 
باشد! بنابراین اینکه می بینیم بعد از اتفاقات روزهای پایانی لیگ برتر و فینال 
جام حذفی- که نظیر آن پیش از این هم تکرار شده بود، پارسال در فینال جام 
حذفی یک هموطن عزیز ما در خرمشــهر از ناحیه چشم به شدت آسیب دید 
و بینایی یک چشم خود را از دست داد- مسئوالن و به ویژه رئیس فدراسیون 
فوتبال پایــش را در یک کفش کرده که لیگ را برگــزار نمی کند، مگر آنکه 
اســتانداردهای الزم در ورزشــگاه ها فراهــم آید، جای خیلی خوشــحالی و 
خوشوقتی است. )البته در این باره فشارهای تشکیالت قاره ای و جهانی فوتبال 

هم در این باره بی تاثیر نیست!(
البته عرض کردیم این کار و این تصمیم خیلی دیرهنگام دارد برای فوتبال 
ما اتخاذ می شــود، اما باز بهتر از ادامه دادن مسیر و روش و رفتار غلط است. 
بدون تردید اگر مدیران فوتبال ما بر این تصمیم خود اصرار بورزند و تا وصول 
خواسته های بحق بر سر موضع خود بایستند، موضعی که خوشبختانه، آن طور 
که حداقل ظاهر امر نشــان می دهد، مورد حمایت مدیران ارشد وزارت ورزش 
است و بعضی تشکیالت و دســتگاه های ذیربط امنیتی، مثل نیروی انتظامی 
با آن موافق و همراه هســتند، درصد عمده ای از مشــکالت فرهنگی ورزش و 
نابه هنجاری های اخالقی و رفتاری و گفتاری که در ورزشگاه های ما همه هفته 

شاهد آنها هستیم، رفع و برطرف می شود.

بعد از نیم قرن تازه متوجه نبود ورزشگاه شدیم

این بار مسئوالن ورزش 
درس عبرت گرفته اند!

نکته  ورزشی

قهرمانی باارزش الجزایر در کشور مصر
تیم ملی الجزایر در دیدار نزدیک و تماشــایی، موفق شد با تک گل بغداد 
بونجاح، ســنگال را شکســت بدهد و قهرمان رقابت های جام ملت های آفریقا 
شود. ارزش قهرمانی الجزایر در جام ملت های آفریقا زمانی دو چندان می شود 
که بدانیم این قهرمانی بعد از نزدیک به ۳ دهه در کشور مصر بدست آمد. پس 
از این موفقیت رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسالمی فلسطین)حماس(، 
قهرمانی تیم ملی فوتبال الجزایر در جام ملت های آفریقا را تبریک گفت. پایگاه 
خبری شــهاب با اعالم این خبر عنوان کردکه در قســمتی از پیام اسماعیل 
هنیه آمده اســت: » این پیروزی بیانگر اصالت الجزایر و قدرت مردم آن برای 
پشت سر گذاشتن مشکالت است، ملت و تیمی که برای فلسطین فریاد زدند 
و تماشاگرانش پرچم های فلسطین را به دست گرفتند و آن را تشویق کردند.« 
هنیه همچنین گفت: »امروز فلســطین در کنار الجزایر است و مردم غزه هم 
در ســواحل دریایی که)دریای مدیترانه( بین ما و آنها امتداد دارد، پرچم ها را 
به دســت گرفته و الجزایر را تشــویق می کنند و احساسات شادمانی خود را 

بیان می کنند.«
طعنه والیبالیست معروف روس

 به اظهارات ضدایرانی کوبیاک 
الکسی اســپریدونوف ملی پوش نام آشــنای تیم ملی والیبال روسیه در 
صفحه توئیتر خود با انتشــار پســتی در مورد کارول کالس کاپیتان تیم ملی 
والیبال لهســتان، این بازیکن را با الفاظ رکیک مــورد خطاب قرار داد که با 
واکنش تند مردم لهستان مواجه شد و به همین دلیل پست خود را از صفحه 
رســمی اش برداشت.با این حال مردم لهســتان به این اقدام او راضی نیستند 
و از فدراســیون والیبال لهستان خواســته اند تا با پیگیری های خود از طریق 
فدراســیون جهانی و فدراسیون روسیه، اسپریدونوف را موظف به عذر خواهی 
از مردم این کشور کنند.بازیکن حاشیه ساز روسیه نیز در واکنش به این اقدام 
مردم لهســتان گفت: من که مانند کوبیاک به مردم یک کشور )ایران( توهین 
نکرده ام، مخاطب من تنها یک بازیکن خاص بود که در پروفایل صفحه شخصی 
خود توهین کرده بود، نمی دانم چرا این موضوع را متوجه نیســتند و چرا باید 
مجازات شــوم! در حال حاضر فدراسیون لهســتان پیگیر این موضوع است و 
اعالم کرده که به جد پیگیر این موضوع است، اما فدراسیون والیبال روسیه با 

انتشار بیانیه ای گفت: نامه ای در این مورد برای ما ارسال نشده است.

ویلموتس: قرعه تیم ملی آسان نیست 
مراسم قرعه کشــی دور دوم رقابت های انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ و جام 
ملت های آسیا ۲۰۲۳ چین چهارشنبه هفته گذشته در مقر کنفدراسیون فوتبال 
آســیا برگزار شد. در این قرعه کشــی، تیم ملی فوتبال کشورمان در گروه C با 
تیم های عراق، بحرین، هنگ کنگ و کامبوج همگروه شد. مارک ویلموتس درباره 
قرعه تیم ملی کشــورمان در این رقابت ها گفت: در وهله نخست باید بگویم که 
قرعه تیم ملی آسان نیست. به طور حتم، حریفان در این مسابقات با همه توان 
خود به میدان خواهند آمد و شاهد رقابت سطح باالیی خواهیم بود. وی درباره 
اینکه کدام تیم را رقیب اصلی تیم ملی در گروه ســوم مسابقات می داند، اظهار 
داشت: ما به تک تک حریفان مان احترام می گذاریم. با این وجود هدف مان تنها 

یک چیز بوده و آن تالش بی وقفه برای کسب  عنوان نخست گروه است.
اشکان دژاگه به جمع تراکتوری ها ملحق می شود 

با پایان دوره درمان اشــکان دژاگه، این بازیکن طی تماسی با مدیرعامل 
باشــگاه، اعالم کرد که به اردوی این تیم در ارزروم ملحق می شــود که با نظر 
مصطفی دنیزلی، مقرر شــد در ایران به جمع تراکتوری ها اضافه شود. هافبک 
ملی پوش تراکتور، به دلیل مصدومیت جزئی که داشــته از باشگاه درخواست 
اســتراحت بیشتر و کسب مرخصی کرده بود که با پایان دوره درمانش، همراه 

با سایر بازیکنان آماده شروع فصل جدید خواهد شد.
نساجی باالخره تعیین تکلیف می شود؟ 

این روزها تیم فوتبال نساجی زیر نظر رضا مهاجری تمریناتش را برای شروع 
فصل جدید لیگ برتر پیگیری می کند و مسئوالن جدید باشگاه هم در حال جذب 
بازیکن هســتند. با این حال این تیم در بحث مالکیت هنوز مشــکالتی دارد. در 
حالی که دو هفته قبل فرهاد صنیعی فر مالک قبلی باشــگاه، نساجی را به محمد 
اژدری فروخت اما گویا هنوز مســائل مالی بین دو طرف حل نشده است. از طرفی 
صنیعی فر چند روز قبل گفته بود که چک های اژدری پاس نشده است و از طرفی 
اژدری اعالم کرد بدهی های باشــگاه بیش از آن چیزی بوده است که به آنها اعالم 
شده است. با توجه به مشخص نبودن وضعیت مالکیت، به نظر می رسد قراردادهای 
بازیکنان جدید نســاجی اعتبار چندانی ندارد و بازیکنان جدید می توانند در از این 
باشگاه بدون مشکل جدا شوند. گویا قرار است روز یک شنبه جلسه ای در استانداری 
مازندران برگزار شــود که اژدری هم در این جلســه حضور دارد و به نظر می رسد 
هر اتفاقی ممکن است خروجی این جلسه باشد. یا باشگاه به طور کامل در اختیار 
اژدری قرار می گیرد یا دوباره صنیعی فر به باشگاه برمی گردد یا اینکه باشگاه به طور 

کامل از هر دو طرف گرفته می شود تا در اختیار گروه یا نفر سومی قرار بگیرد. 
جهانبخش در صدر 20 بازیکن گران قیمت تاریخ برایتون 
سایت خبری باشگاه برایتون انگلیس دیروز ۲۰ خرید گران قیمت تاریخ 
باشــگاه را معرفی کرد که علیرضا جهانبخش، هافبک ملی پوش کشورمان با 
۱۷ میلیون پوند در صدر گران قیمت ترین ها قرار گرفت. این سایت با آوردن 
نام ۲۰ بازیکن و قیمت انتقالی اش به برایتون از کاربرانش ســؤال کرد که این 
بازیکنان از کدام باشگاه به برایتون منتقل شدند. برای علیرضا جهانبخش نیز 

۳ گزینه مطرح شد که او از کدام باشگاه به برایتون آمد.

صفحه ۹
یک شنبه ۳0 تیر ۱۳۹۸
۱۸ ذی القعده ۱۴۴0 - شماره 222۳۸

برگ ســبز خودرو سواری سایپا 132 به شماره پالک 728 ق 31- ایران 14 
به رنگ سفید- روغنی مدل 1390 و شماره موتور 4039908 و شماره شاسی 

 S1422290254414 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برگ سبز خودرو سواری ســایپا 131SEبه شماره پالک 585 م 53- ایران 
14 به رنگ ســفید مدل 1394 و شــماره موتور 5399845 و شماره شاسی 

 NAS411100F3429669 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز ســواری پژو 405 جی ال ایکس آی 
8/1 رنگ مشــکی متالیک مــدل 1382 به 
شماره موتور 22568215968 و شماره شاسی 
82015458 و شــماره پالک             مفقود 

شده اعتبار ندارد.
ــــــــــ۱۲۶س۵9
ایران 9۵

آگهی مزایده
- نظر به اینکه به موجب پرونده اجرایی کالسه 971288 اجرای احکام حقوقی شعبه اول 
دادگستری کنگان حسین  صالحی ممان فرزند اذن اله محکوم است به پرداخت مبلغ 500 
ســکه تمام در حق خانم حمیده کمالی فرزنــد ماندنی و مبلغ 250/000/000 ریال بابت 
نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت و در این راستا اموالی از محکوم علیه توقیف گردیده 

که به شرح ذیل توسط کارشناس ارزش گذاری شده و عبارت است از :
- یک دســتگاه خودرو پژو 206 به شــماره انتظامی 66- 886 ق 45 سواری مدل 85 
نقره ای دو محور و چهار سیلندر با سوخت بنزین با شماره موتور 13085041759 و شماره 
شاســی 10866886 این اجرا قصد دارد از طریق مزایده و فروش مال توقیفی محکوم به 
را پرداخــت نماید. با توجه به وضعیت اموال مزبور جمعا بــه مبلغ 300/000/000 ریال 
برآورد و قیمت گذاری شــده اســت. در این نوبت مزایده در مرحله دوم بوده و با باالترین 
قیمت پیشــنهادی موافقت شده و به فروش می رســد. تاریخ انجام مزایده روز سه شنبه 
1398/05/15 ساعت 10 صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری کنگان می باشد. 
متقاضیــان می توانند 5 روز قبل از انجــام مزایده در این اجرای احکام حاضر و با هماهنگی 
نسبت به بازدید از مال مورد نظر اقدام نمایند. پرداخت قیمت اموال وفق مقررات خواهد بود.

دادرس اجرای احکام مدنی دادگستری کنگان 
230 م الف

رئیس پیشــین فدراسیون کشــتی با حمایت از 
علیرضا دبیر از جامعه کشــتی خواست که به او برای 

انجام برنامه هایش زمان بدهند. 
مجمع انتخاباتی فدراســیون کشــتی چهارشنبه هفته 
گذشــته برگزار و علیرضا دبیر به عنوان رئیس انتخاب شــد. 
انتخابات فدراســیون کشــتی طبق انتظار بســیار نزدیک و 
فشــرده بود ولی بر خالف تصور رایج به جای دو قطبی دبیر 
و بنی تمیم شــاهد رقابت نزدیک دبیر با چهره ناشناخته ای 
به نام دکتر نصیرزاده بودیم. این رقابت تا آنجا پیش رفت که 
در پایان دور نخســت دبیر ۱۸ رای، نصیرزاده ۱۲ رای، بنی 
تمیم ۱۱ رای و آزوره ۲ رای کســب کردند تا علیرضا دبیر و 

عبدالمهدی نصیرزاده به دور دوم بروند.
در دور دوم شــرایط به گونه ای شد که آرای بنی تمیم و 
آزوره به سبد دبیر ریخته شد تا قهرمان المپیک سیدنی با ۳۱ 
رای در مقابل ۱۲ رای نصیرزاده به عنوان رئیس فدراســیون 

کشتی انتخاب شود.
حمایت رئیس سابق از دبیر

با انتخاب دبیر، حاال ســکان هدایت کشتی برای چهار 
ســال به قهرمان المپیک سیدنی ســپرده شد. انتظار اهالی 
ورزش این اســت که تمام خانواده پرافتخار کشتی دست به 
دست هم دهند تا ورزش اول کشورمان در چهار سال آینده 

قدم رو به جلوی بسیاری بردارد.
 گام نخســت در حمایت از علیرضا دبیر را دیروز رسول 
خادم رئیس ســابق فدراســیون کشتی برداشــت. خادم در 
گفت و گویی با خبرگزاری تســنیم ضمن حمایت از علیرضا 
خادم، انتقادات تندی را متوجه مسئوالن ورزش کرد. او گفت: 
مسئولیت علیرضا دبیر، مسئولیت سنگینی است و باید به وی 
زمان داد و انتظارات را از او کم کرد تا بتواند برنامه ریزی کند.

وی ادامــه داد: اینکه انتخابات برگزار شــد، نکته خوبی 
بود. این انتخابات البته می توانســت دی ماه سال قبل برگزار 

شــود، به هر حال برای آن داستان نوشته بودند و اجراِی آن 
داستان زمان می برد. اینکه انتخابات، چنین مسیر پلشتی را 
براِی برگزاری طی کرد، ارتباطی به علیرضا دبیر ندارد. او یک 
کاندیدا بود مانند بقیه کاندیداها. قهرمان المپیک و کاندیدایی 

از همه لحاظ شناخته شده برای خانواده کشتی.
خادم عنوان کرد: وقتی نحوه مدیریت ایراد داشته باشد، 
هر کاندیدایی هم که انتخاب شــود، قبــل از انتخابش کلی 
هزینه بابت تخریب های بیهوده داده است. ضمن اینکه بخش 
عمده ای از دلخوری ها و دشمنی ها هم، ادامه دار باقی خواهد 
ماند. این همان چیزی است که بیگانگان با ورزش می خواهند. 
بــراِی این جماعت ، فرقی نمی کند که رســول خادم قربانی 
شــود یا علیرضا دبیر، امیر رضا خادم از اسب بیفتد یا عباس 
جدیدی، حمید بنی تمیم ابزار نقشه هایشــان باشد یا فردی 

دیگر. از هر طرف که کشته شوند، به نفع آقایان است.
رئیس پیشــین فدراسیون کشــتی اظهار داشت: به نظر 
می رســید آقایان با آن همه تجربه های مدیریتی - امنیتی و 
سابقه بحران زایی و رد پا نگذاشتِن از خود، بسیار بهتر بتوانند 
عمل کنند اما باز هم نشــان دادند که جماعت ورزشــکار، از 
ایشــان هوشــیارترند. با این هزینه سیاسی که این جماعت 
دادند، می شد سناریوِی انتخابات یک دوره ریاست جمهوری 
را دنبال کرد نه اینکه برای انتخابات یک فدراسیون آنقدر بد 
عمل کنند، که در نهایت، حتی به همه دستگاه های نظارتی 

به دلیل عملکرد نادرست شان بدهکار بمانند. 
خادم دربــاره انتخاب دبیر به عنوان رئیس فدراســیون 
کشــتی گفت: مســئولیت علیرضا دبیر، مسئولیت سنگینی 
اســت و باید به او زمان داد. باید انتظــارات را از او کم کرد 
تا بتواند برنامه ریزی کند. کســانی که از دبیر حمایت کردند، 
توقعات خود را از او کم کنند. کشتی گرچه بدلیل جایگاهش 
به عنوان ورزش ملی، موضوع بزرگی اســت، اما ظرفیت هاِی 
اجرایی اش محدود است. نباید رئیس فدراسیون را تحت فشاِر 

انتقادات خادم متوجه کیست؟
انتقادات رســول خادم از برخی مســئوالن ورزشی در 
شرایطی است که پیش از انتخابات نیز زمزمه حمایت یکی از 
مقامات بلند پایه ورزش از یک نامزد خاص مطرح شــده بود. 
این حمایت ها تا آنجا ادامه داشت که خبرش به گوش اهالی 
ورزش رســیده بود. جالب اینکه این مقام مسئول روزگاری 
رابطه بسیار خوبی با رسول خادم داشت اما انتقادات خادم از 
وزارت ورزش موجب شــد که خادم از حلقه نزدیکان او دور 
شود و امروز کار به جایی رسیده که رسول تندترین انتقادات 

را متوجه مسئول ورزشی مذکور کرده است!

در حالی که حدود 2 هفته از انتخابات فدراسیون وزنه برداری می گذرد، علی مرادی هنوز نتوانسته کار خود 
را در این فدراسیون استارت بزند.

علی مرادی روز ۱۶ تیرماه در انتخابات فدراســیون وزنه برداری به عنوان رئیس جدید انتخاب شد و اکثریت آرا در رقابت 
با ســایر کاندیداها به دســت آورد. در حالی که کســب ۲۲ رای از ۴۳ رای ممکن بعد از مجمع انتخاباتی با اعتراض برخی از 
کاندیداها همراه شــده بود، مســئوالن وزارت ورزش در روزهای اخیر بارها اعالم کرده اند کسب ۲۲ رای در این انتخابات برای 
معرفی رئیس کافی بوده و امکان ابطال انتخابات وجود ندارد. با وجود اینکه وزارت ورزش به شــایعات به وجود آمده، پاســخ 
اینچنینی داده، اما بعد از گذشت حدود ۲ هفته هنوز هم فدراسیون وزنه برداری با سرپرست اداره می شود و حکم علی مرادی 
توســط وزیر ورزش امضا نشــده است. عدم معارفه رسمی علی مرادی برای شروع دوره ۴ ساله خود باعث شده برخی امور در 
وزنه برداری در بالتکلیفی محض قرار بگیرد. مهم ترین اتفاق این روزها هم مصدومیت سهراب مرادی است که این قهرمان و 
رکورددار جهان را در شــرایط بحرانی قرار داده اســت. با اینکه گفته می شد او باید برای درمان به آلمان برود، هنوز در تهران 

حضور دارد و گویا کسی به صورت جدی هم پیگیر وضعیت این وزنه بردار نیست.

چرا حکم ریاست علی مرادی صادر نمی شود؟ برگزاری انتخابات فدراسیون کونگ فو پس از ۱۷ ماه 

تیم والیبال شــهرداری ارومیه به دلیل شــکایت 
برخی از مربیان و بازیکنان سابق خود از نقل و انتقاالت 

بین المللی محروم است.
مدت هاســت که دراگان تراویســا، پاسور ایتالیایی سابق 
شهرداری ارومیه روی صفحه اینستاگرام خود و در رسانه های 
بین المللی علیه والیبال ایران صحبت هایی را مطرح می کند و 
دلیلش هم طلبی است که از باشگاه شهرداری ارومیه از ۳ سال 
قبل دارد. بر اســاس گزارشی که روزنامه »گاتزتا دلو اسپرت« 

ایتالیا منتشــر کرده، باشگاه شــهرداری ارومیه به خاطر عدم 
پرداخت مطالبات دراگان تراویســا و البته پدرش که به عنوان 
ســرمربی در این باشگاه فعالیت داشته، به محرومیت از نقل و 
انتقاالت بین المللی محکوم شده است. دراگان تراویسا به عنوان 
بازیکن و پدرش لیوبو تراویسا به عنوان سرمربی در فصل ۱۷-

۲۰۱۶ در تیم شــهرداری ارومیه حضور داشتند ولی به دلیل 
عــدم دریافت مبلغ قرارداد خود این تیم را ترک کردند تا حاال 

چنین محرومیتی شامل حال نماینده والیبال ارومیه شود.

محرومیت از نقل وانتقاالت به والیبال هم رسید! 

لیگ برتر هندبال با ۱۱ تیم از 25 مرداد ماه 

وزارت ورزش و جوانــان زمان برگزاری انتخابات 
فدراسیون کونگ فو را 1۴ مردادماه اعالم کرد. 

ســید محمد شروین اســبقیان مدیرکل دفتر مشترک 
فدراســیون ها گفت: مجمع انتخابات فدراســیون کونگ فو 
برای انتخاب رئیس این فدراسیون دوشنبه ۱۴ مردادماه سال 

جاری برگزار خواهد شد. این در حالی است که دوران ریاست 
۴ ســاله رضا حیدری بهمن ماه سال 9۶ به پایان رسید و با 
حکم مسئوالن وزارت ورزش و جوانان، خود او سرپرستی این 
فدراســیون را در این مدت برعهده داشت و حاال قرار است 

پس از ۱۷ ماه رئیس این فدراسیون مشخص شود.

لیگ برتر هندبال مردان با حضور 11 تیم از اواخر مرداد ماه برگزار خواهد شد.
مراد کرمی رئیس کمیته مســابقات فدراسیون هندبال در گفت وگو با ایسنا، در مورد آغاز لیگ برتر هندبال اظهار کرد: در 
هفته گذشته ۱۰ تیم ثبت نام کردند و مبلغ ورودی خود را پرداخت کردند. امروز هم تیم اراک ورودی را پرداخت کرد و حتی 
ممکن اســت پیشگامان نیز تا آخر وقت اداری امروز ورودی خود را پرداخت کند. مسابقات لیگ برتر هندبال از ۲۵ مرداد ماه 
آغاز می شود و مراسم قرعه کشی این مسابقات دوشنبه این هفته خواهد بود. ورودی هر تیم نیز مبلغ ۴۰ میلیون تومان است. 
وی ادامه داد: مســابقات لیگ برتر هندبال امســال نیز به صورت رفت و برگشت است اما احتمال دارد اگر همه موافق باشند 
مرحله اول مسابقات در دو گروه انجام شود. در مرحله بعد از هر گروه ۲ یا چهار تیم باال بیاید و پلی آف برگزار شود. قرار است 

در مورد این موضوع در جلسه قرعه کشی تصمیم نهایی گرفته شود.

مشکالت مالی در فدراسیون ووشو
رئیس فدراسیون ووشوی ایران گفت: به دلیل شرایط مالی پیش 
آمده در کشور بعد از 13 سال مربی چینی ووشو برای بانوان نداریم و 
در مورد کمیته هم باید بگویم که کار من در فدراسیون و کمیته ملی 

المپیک کامال متفاوت است.
علی نژاد در تازه ترین صحبت هایش اظهار داشت: از نظر امکانات و محل 
برگزاری اردوها مانند سال های گذشته هستیم، اما به دلیل شرایط اقتصادی 
کشــور در بحث اعزام ها و گاها مسابقات تدارکاتی خارجی شرایط سخت تر 
شده  است. در طول ۱۳ سال مدیریت بنده در ووشو نیز برای نخستین  سال 
اســت که ما در بخش بانوان مربی چینی نداریم و این موضوع نیز به شرایط 
مالی باز می گردد.رئیس فدراســیون در پاسخ به این سؤال که آیا فدراسیون 
ایــران به انــدازه کافی برای جــذب مربی چینی پیگیری کــرد؟ گفت: ما 
پیگیری های الزم را انجام دادیم، اما وقتی دیدیم شرایط به گونه ای است که 
نمی توان هزینه ها را تامین کرد و شرایط رو به دشوارتر شدن است،  تصمیم 
گرفتیم دســت نگه داریم. او در پاسخ به این سؤال که آیا تیم ملی ووشوی 
ایران می تواند عنوان قهرمانی خود در روسیه را در رقابت های قهرمانی جهان 
چین )شانگهای( نیز تکرار کند؟ گفت: به هر حال مسابقات در شانگهای است 
و چینی ها برای پس گرفتن عنوان قهرمانی از ایران پا به میدان این مسابقات 
می گذارند. شــرایط اقتصادی ما نیز قابل قیاس با سال های گذشته نیست و 
باید ســطح انتظارات با توجه به شرایط موجود باشد. با این حال همه تالش 

خود را خواهیم کرد تا بهترین نتیجه را کسب کنیم.

انتظارات گذاشت.
وی خاطرنشــان کرد: تامین منابع برای کشــتی خیلی 
خیلی دشوار است. به یاد داشته باشیم هر عضوی از خانواده 
بزرگ کشتی که در این جایگاه مدیریتی، گرفتار بن بست ها و 
موانع می شود، همه خانواده کشتی آسیب می بینند؛ به ویژه 
اینکه، بســیاری از بیگانگانی که در ظاهر، او را برای رسیدِن 
به این جایگاه حمایت کرده انــد، از این به بعد، کم کم، خود 
اسباب و موانع محدود کردِن فعالیت هایش را فراهم خواهند 
 کرد. اگر متوجه شــویم، سیاست های حاکمیتی تغییر کرده 

است.


