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سرویس ورزشی-
در آخرین روز از رقابت هــای کاراته قهرمانی 
آســیا ۲۰۱۹ که در تاشکند ازبکستان برگزار شد، 
تیم های کومیته مردان و زنان ایران در دیدار نهایی 
با برتری برابر عربســتان و ژاپن موفق به کسب 

عنوان قهرمانی شدند. 
دیروز تیم کومیته مردان ایران در نخستین دیدار ۳ 
بر صفر برابر ترکمنســتان به پیروزی رسید و در دومین 
دیدار نیز برابر قزاقستان ۳ بر یک پیروز شد. ایران در دور 
ســوم ۳ بر صفر از سد هند گذشت و در نیمه نهایی نیز 
پس از کســب نتیجه ۲ بر ۲ در امتیاز شماری با نتیجه 

۲۴ بر ۱۴ برابر ژاپن به برتری رسید و راهی فینال شد.
تیم کومیته مردان ایــران در دیدار نهایی با ترکیب 
علی اصغر آســیابری، سجاد گنج زاده و صالح اباذری برابر 
عربســتان به میدان رفت که در پایان با نتیجه ۳ بر صفر 

پیروز شد و مدال طالی آسیا را از آن خود کرد.
اما تیم کومیته زنان ایران نیز در دور نخســت پس از 
تســاوی یک بر یک در امتیاز شماری با نتیجه ۱۱ بر ۴ 
ازبکســتان را برد، ســپس برابر اردن ۲ بر صفر به برتری 
رســید. تیم بانوان ایران در نیمه نهایی نیز با نتیجه ۲ بر 

یک از سد چین گذشت و راهی فینال شد.
تیم کومیتــه بانوان ایران در فینال با ترکیب طراوت 
خاکســار، حمیده عباسعلی و شیما آل سعدی برابر ژاپن 
نیز بــا نتیجه ۲ بر یک پیروز شــد و مــدال طالی این 

رقابت ها را از آن خود کرد.
تیم کومیته بانوان در شــرایطی عنوان قهرمانی آسیا 
را بدست آورد که روز شــنبه ورزشکاران ایران موفق به 
کسب ۲ مدال طال )طراوت خاکسار و حمیده عباسعلی( 
و ۲ نقره )رزیتا علیپور و کاتای تیمی( و یک برنز )فاطمه 
صادقی( شــده بودند. بدین ترتیب تیــم کاراته بانوان با 

کسب ۳ مدال طال، ۲ نقره و یک برنز بهترین نتیجه تاریخ 
کاراته ایران در رقابت های قهرمانی آسیا را بدست آوردند. 
تا پیش از این بهترین عملکرد ایران مربوط به سال ۲0۱۲ 
ازبکستان بود که تیم کاراته بانوان ایران موفق به کسب ۲ 

مدال طال و ۳ نقره و ۲ برنز شده بود.
بدین ترتیب تیم ملی کاراته ایران در مجموع مردان 
و زنان موفق به کســب ۵ مدال طال، دو نقره و چهار برنز 
شــد. در این رقابت ها ژاپنی ها با ۶ طال، دو نقره و ســه 
برنز قهرمان شــدند. ازبکســتان، میزبان مسابقات نیز با 
۳ طــال، یک نقــره و دو برنز بعد از ایران در جای ســوم 
ایستاد. عربستان و قزاقستان با یک طال و دو نقره، چین 
با یک طال و ســه برنز و اندونزی با یــک نقره و دو برنز 
در مکان های چهارم تــا هفتم جدول توزیع مدال ها قرار 

گرفتند.
۹ مدالی که در بخش انفرادی بدست آمد

الزم به یادآوری اســت که در روز دوم مسابقات و در 
بخش انفرادی مسابقات، طراوت خاکسار در دیدار فینال 
وزن ۵۵- کیلوگرم مقابل سوینچ راخیموآ از ازبکستان 7 
بر صفر به برتری رسید و صاحب مدال طال شد. در دیدار 
پایانی وزن 8۴- کیلوگرم مردان، ذبیح اله پورشــیب در 
فینــال مقابل محمود ســاجان از اردن قرار گرفت و یک 
بر صفر به برتری رســید و دومین مدال طالی تیم ایران 
در این رقابتها را کسب کرد. در فینال وزن ۶8+ کیلوگرم 
تیم ملی بانوان حمیده عباســعلی در پیکار با »ســوفیا 
براتســوالو« از قزاقستان صاحب برتری ۴ بر ۲ شد و طال 

گرفت. 

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 
بــر صفر در وقت قانونی مبارزه بــا رای داوران در هانتی 

نتیجه را واگذار کرد و نقره گرفت. 
کاتای تیمــی بانوان ایران با ترکیــب الناز تقی پور، 
شادی جعفری زاده و نجمه قاضی زاده که به دیدار فینال 
راه یافته بود به دلیل آسیب دیدگی شادی جعفری زاده 
در جریان تمرینات از ناحیه زانو، از حضور در دیدار فینال 
و مبــارزه با تیم ژاپن انصراف داد تــا صاحب مدال نقره 

شانزدهمین دوره رقابت های قهرمانی آسیا شود. 
در کاتــای انفرادی بانوان، فاطمــه صادقی در دیدار 
رده بنــدی به مصاف آدا وونگ از کــره جنوبی رفت و با 
امتیــاز ۲۴.۳۶ باالتر از حریف کره ای قرار گرفت و مدال 

برنز این بخش را از آن خود کرد. 
کاتــای تیمــی مــردان هم بــا ترکیــب ابوالفضل 
شــهرجردی، علی زند و میالد فرازمهر برای کسب مدال 
برنز به مصاف تیم هنگ کنگ رفت و توانســت با غلبه بر 

این تیم مدال برنز را بر گردن آویزد. 
در وزن 7۵- کیلوگــرم بهمن عســگری در جدول 
شانس مجدد، غالم عباس سعادی از پاکستان را ۲ بر صفر 
مغلوب کرد و در دیدار رده بندی نیز با غلبه برداستونبک 

اوتاباالیف ازبکستانی به مدال برنز رسید. 
در وزن 8۴+ کیلوگرم نیز ســجاد گنج زاده با برتری 
۵ بر ۲ مقابل نماینده قرقیزستان صاحب مدال برنز شد. 

در رقابت هــای این دوره، ابوالفضل شــهرجردی در 
کاتای انفرادی، سارا بهمنیار در وزن ۵0- کیلوگرم، زهرا 
یاوری در وزن ۶8- کیلوگرم، رضا روشــن در وزن ۵۵- 
کیلوگرم و مجید حســن نیــا در وزن ۶0- کیلوگرم نیز 

توفیقی در کسب مدال نداشتند.

بانوان کاراته کا بهترین نتیجه تاریخ را بدست آوردند

کسب 11 مدال طال، نقره و برنز
کاراته ایران با اقتدار بر بام آسیا ایستاد

*احســان حدادی قهرمان پرتاب دیسک آسیا دیشب به همراه ایگور مزگوف 
ماساژور و فیزیوتراپش تهران را به مقصد دالیان چین ترک کرد تا اردوی ۲۱ 
روزه آماده سازی خود را زیر نظر مک ویلکینز مربی تخصصی آمریکایی اش آغاز 
کند. حدادی چندی پیش بعد از پایان اردوی تدارکاتی در کالیفرنیا، به ایران 
آمد و در یک دوره کوتاه مدت تمرینات خود را همراه ایگور مزگوف در تهران 
پیگیری کرد. این اردوی تدارکاتی با هدف آماده سازی برای حضور در مسابقات 

دوومیدانی قهرمانی جهان در قطر برگزار می شود.

خواندنی از ورزش ایران

دور جدیــد اردوهای تیم ملی والیبال ایران برای 
حضور موفق در مسابقات انتخابی المپیک ۲۰۲۰ توکیو 

با حضور ۱۵ بازیکن آغاز می شود.
تیم ملی والیبال ایران برای حضور در مرحله نخســت 
مسابقات انتخابی المپیک که به میزبانی روسیه برگزار خواهد 
شد، دور جدید اردوهای خود را از اول مرداد ماه آغاز خواهد 
کرد که اســامی ۱۵ بازیکن دعوت شده به این اردو از سوی 
کادرفنی و ایگور کوالکوویچ سرمربی تیم ملی والیبال اعالم 

شد.
شــهرام محمودی پشت خط زن باتجربه تیم ملی ایران 
نیــز که به دلیــل مصدومیت در مســابقات لیگ ملت های 
والیبال ۲0۱۹ حضور نداشت، برای شرکت در اردوها دعوت 

شده است.
اسامی دعوت شدگان به اردو به این شرح است:۱- سعید 
معروف،۲- ســید محمد موســوی،۳- امیر غفور،۴- شهرام 
محمودی،۵- میالد عبادی پور،۶- پوریــا فیاضی،7- فرهاد 
قائمی،8- علی شــفیعی،۹- علی اصغر مجرد،۱0- مســعود 
غالمی،۱۱- محمدجواد معنوی نژاد،۱۲- جواد کریمی،۱۳- 
محمدرضا مؤذن،۱۴- محمدرضــا حضرت پور و ۱۵- پوریا 

یلی.
یلی و حضرت پور با به اتمام رســیدن  مسابقات والیبال 

قهرمانی  جوانان  جهان ۲0۱۹ در بحرین، به اردوی تیم  ملی 
بزرگساالن می پیوندند.

ایران در مرحله نخست مسابقات انتخابی المپیک ۲0۲0 
توکیو ۱8 مرداد مــاه با کوبا، ۱۹ مرداد ماه با مکزیک و ۲0 

مرداد ماه با تیم  روسیه)میزبان( دیدار می کند.
همچنین بنا بر اعالم سرپرســت تیم ملی والیبال ایران، 
پیش از اعزام ملی پوشــان به رقابت هــای انتخابی المپیک، 
شاگردان کوالکوویچ دو دیدار دوستانه را با بلغارستان برگزار 

می کنند.
امیر خوش خبر سرپرســت تیم ملی مردان ایران درباره 
برنامه تمرینی و اردوهای تیــم ملی گفت: اردوی تیم ملی 
والیبال بعد از اســتراحت کوتاه کوالکوویــچ به بازیکنان، از 
سه شــنبه بعدازظهر آغاز خواهد شــد و نفراتی که در تیم 
حضور داشــتند به اردو خواهند آمد. مــدت کوتاهی برای 
تمرین و ریکاوری در اختیار داریم و باید سریع برای انتخابی 

المپیک آماده شویم.
او در ادامــه با اعــالم خبر حضور تیم ملی در کشــور 
بلغارســتان، بیان کرد: ما یازده مردادماه عازم بلغارســتان 
خواهیم شد. بلغارستان برای بازی دوستانه ما را دعوت کرده 
و بعد از انجام دو بازی دوســتانه با این تیم، روز پانزده مرداد 
ماه عازم روســیه خواهیم شد تا برابر میزبان، مکزیک و کوبا 

در مسابقات انتخابی المپیک به میدان برویم. یک تیم از این 
مسابقات سهمیه المپیک را خواهد گرفت.

خوش خبر در تشــریح آخرین وضعیــت بازیکنان تیم 

ملی، اضافه کرد: بازیکنان همگی شرایط خوبی دارند و فقط 
وضعیت مجرد مشخص نیســت و باید گزارش ها را بررسی 

کنیم تا ببینیم وضعیت او بهبود پیدا کرده است یا نه.

دعوت دوباره از شهرام محمودی با شروع اردوهای تیم ملی والیبال 

برگزاری 2 بازی  دوستانه با بلغارستان قبل از انتخابی المپیک

یک نهاد نظارتی در نامه ای به مسعود ســلطانی فر به وزیر ورزش و جوانان تذکر داد که رئیس دو تابعیتی یک 
فدراسیون ورزشی را برکنار کند. 

یک نهاد نظارتی در نامه ای به مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان، جزئیاتی جدید از آمریکایی بودن یک رئیس فدراسیون 
را اعالم کرده اســت. خبرگزاری تسنیم با انتشار این خبر عنوان داشته »ا.ن« که دارای برخی نسبت های سیاسی و خاص هست، 
تابعیت آمریکایی دارد. وی پاسپورت آمریکایی داشته و شهروند این کشور به شمار می رود. تابعیت مضاعف که در قانون جرم انگاری 
شده، موضوعی است که در سال های اخیر به شدت با برخورد قضایی و امنیتی همراه شده است. اکنون و با نامه نگاری صورت گرفته 
با وزیر ورزش، باید منتظر اقدام وزارت ورزش در ایجاد تغییرات در این فدراسیون و استفاده از افراد حائز شرایط بود. عدم اجرای 
قانون در این خصوص، می تواند منجر به پیامدهای حقوقی در آینده نه چندان دور برای این رئیس فدراســیون دوتابعیتی و حتی 
مســئوالن وزارت ورزش شود.  جالب اینکه اتفاقات مذکور در فدراسیونی رخ داده که رئیس قبلی اش به واسطه درگیری با یکی از 

مقامات ورزش مجبور به ارایه استعفا و کناره گیری شد تا مسیر برای حضور مدیر دو تابعیتی در انتخابات هموار شود.

تذکر یک نهاد نظارتی به وزیر ورزش؛ رئیس دوتابعیتی را برکنار کنید 

سرمربی تیم کشتی آزاد امید از سمت خود استعفا کرد.
علیرضا رضایی ســرمربی تیم کشتی آزاد امید ایران پس از آنکه روز شنبه در جلسه محسن کاوه مدیر تیم های ملی 
کشــتی آزاد با سرمربیان تیم های ملی شــرکت نکرد، در بیانیه ای از سمت خود استعفا کرد. علیرضا رضایی در گفت وگو 
با ایســنا خبر استعفای خود از سرمربیگری تیم ملی کشتی آزاد امید ایران را تایید کرد. محسن کاوه مدیر فنی تیم های 
ملی کشــتی آزاد در واکنش به این اتفاق اظهار داشــت: من فقط یکبار با علیرضا رضایی جلســه داشتم که در آن جلسه 
ســوءتفاهمات برطرف شد و او خیلی راضی جلسه را ترک کرد اما نمی دانم چرا حرف از دخالت من زده است؟ بعد از آن 
جلســه هم اصال او را ندیدم که بخواهم در کارش دخالت کنم. دیروز هم او را دعوت کردیم که به فدراسیون نیامد. دیگر 
نمی دانم چرا چنین حرفی را زده است.  کاوه در ادامه گفت و گوی خود با ایسنا، درباره غیبت محمد طالیی سرمربی تیم 
ملی کشــتی آزاد جوانان در جلسه و اینکه آیا نگرانی از این بابت نیز وجود دارد، خاطرنشان کرد: خیر هیچ نگرانی از این 
بابت نداریم. طالیی بدلیل مسافرت در جلسه غایب بود. اتفاقا یکشنبه جلسه ای یک ساعته را با او داشتم که بسیار خوبی 
بود. مدیر فنی تیم های ملی کشتی آزاد در ادامه درباره مطرح شدن برخی مباحث مبنی بر قصد رئیس جدید فدراسیون 
کشتی برای انتخاب او به عنوان سرمربی تیم ملی کشتی آزاد بزرگساالن ایران گفت: غالمرضا محمدی قابلیت های فراوانی 
دارد و کارآیــی زیــادی دارد که می تواند به تیم ملی کمک کند. او خیلی قوی در حال انجام کار اســت و فکر می کنم از 

صحبت های علیرضا دبیر سوء برداشت شده است.

رضایی از سرمربیگری تیم کشتی آزاد امید کناره گیری کرد

باالخره بعد از ۲ هفته حکم ریاست علی مرادی توسط وزیر ورزش امضا شد.
انتخابات فدراسیون وزنه برداری در شرایطی ۲ هفته قبل برگزار شد که علی مرادی توانست با ۲۲ رای از ۴۳ 

رای ماخوذه به عنوان رئیس این فدراسیون در ۴ سال آینده معرفی شود.
در روزهای اخیر در حالی که همه منتظر امضای حکم ریاست مرادی از سوی وزیر ورزش بودند، شایعاتی مبنی 

بر ابطال انتخابات به خاطر کم بودن تعداد آرا از نصف به عالوه یک به وجود آمد.
در حالی که تاخیر در امضای حکم مرادی از سوی وزیر به این شایعات دامن زده بود، باالخره دیروز سلطانی فر 

به ریاست علی مرادی در فدراسیون وزنه برداری برای ۴ سال آینده رسمیت بخشید.
مراســم معارفه علی مرادی دیروز در فدراسیون وزنه برداری برگزار شد تا او بعد از چند ماه دوری بار دیگر به 

اتاق ریاست بازگردد. در این مدت علیرضا خسروی وظیفه اداره فدراسیون به عنوان سرپرست را برعهده داشت.

پایان شائبه های انتخابات؛ حکم رئیس فدراسیون وزنه برداری امضا شد 

دبیرکل کمیته المپیک ژاپن وعده داد این کشور به دنبال کسب ۳۰ مدال طال در بازی های سال آینده است.
به گزارش ســایت globaltimes، در حالی که تقریبا یک ســال تا شروع بازی های المپیک توکیو زمان باقی است، تسویوشی 
فوکویی دبیرکل کمیته المپیک ژاپن اعالم کرد این کشور به دنبال کسب ۳0 مدال طال در بازی های المپیک پیش رو است که 
تقریبا دو برابر رکورد ۱۶ طالی این کشور در گذشته است. او همچنین از طراحی و ایجاد یک مرکز برای باالبردن ظرفیت رقابتی 
ورزشکاران ژاپنی برای المپیک توکیو و رقابت های بعدی خبر داد. بیشترین طالی ورزش ژاپن در المپیک مربوط به دو دوره ۱۹۶۴ 
توکیو و ۲00۴ آتن است که ورزشکاران این کشور موفق به کسب ۱۶ مدال طال شدند. جودو، شنا، ژیمناستیک و کشتی به عنوان 
چهار ورزش ســنتی ژاپن اســت و 87 درصد از مدال های طالی ژاپن در بازی های المپیک مربوط به این چهار رشته بوده است. 
فوکویی همچنین عنوان کرد عالوه بر این چهار رشته، او امیدوار است در بدمینتون، تنیس روی میز و دوومیدانی نیز در این دوره 
ورزشکاران ژاپنی بتوانند مدال طال به دست بیاورند و در رشته های جدیدی که به این رقابت ها اضافه شدند از جمله سافت بال و 
بیسبال نیز موفق باشند. فوکویی عنوان کرد این هدف یعنی ۳0 طالی بازی های المپیک را تیم کارشناسی کمیته المپیک ژاپن 
برآورد کردند. او همچنین درباره برنامه ای این کمیته برای عملکرد بهتر ورزشکاران در بازی های المپیک گفت: در هر ماه دوره هایی 
برگزار می شود و از ورزشکاران با تجربه و قدیمی دعوت می شود تا برای ورزشکاران جدید صحبت کنند و توصیه هایی به آنها داشته 
باشند. ماساکی کوشی مسئول بخش رقابتی - ورزشی در ژاپن نیز عنوان کرد وزرای آموزش، فرهنگ، علوم، ورزش و فناوری گرد 
هم جمع شــدند و برنامه ای جامع برای رشد سطح ورزشکاران تدارک دیده کند که هدفش بازی های المپیک توکیو به تنهایی 

نیست و قصد دارند طرحی جامع برای رشد سطح ورزشکاران حرفه ای در تمامی سطوح ایجاد و اجرا کنند.

برنامه جامع ژاپنی ها برای ورزشکاران و کسب ۳۰ طالی المپیک

سرویس ورزشی-
فوتبال به عنوان یکی از مهم ترین رشــته های ورزش کشــور سخت ترین 
روزهای خودش را پشــت سر می گذارد. فشــارهای بیرونی و داخلی و کمبود 
منابع مالی حســابی عرصه را بر فدراسیون تنگ کرده تا جایی که تاج مجاب 

شده پس از ماهها سکوت در یک برنامه تلویزیونی از مشکالت فوتبال بگوید.
مشــکالت و گرفتاری های مالی فوتبال از زمانی شروع شد که فدراسیون 
نتوانســت به واسطه تحریم های ظالمانه آمریکا، مطالبات مالی خودش از فیفا 
را به تهران انتقال دهد. طلب فدراســیون از نهادهای ورزشی هم کم نیست، 
پای ۹ میلیون دالر پول فیفا و ۳ میلیون دالر پول کنفدراســیون فوتبال آسیا 
وسط اســت که در صورت دریافت می تواند بخش عمده ای از مشکالت مالی 

را مرتفع کند.
فعال مشکالت موجود اجازه نداده پولی دست مسئوالن را بگیرد، بر همین 
اســاس فدراسیون از دولت درخواســت کرده به کمک فوتبال بیاید و در این 
مقطــع زمانی این پول را بانک مرکزی پرداخت کند و ســپس با رایزنی خود 

مطالبات مالی فوتبال از فیفا و AFC را وصول و برداشت کند.
برخــالف انتظار دیروز ســایت خبرآنالین اعالم کرد دولت درخواســت 
فدراســیون فوتبال را رد کرده و امکان پرداخت چنین مبلغی به فدراســیون 
وجود نــدارد. در کنار این موضــوع وزارت ورزش و جوانان نیز برخالف روال 
معمول گذشــته، چند ماهی می شود که کمکی به فوتبال نکرده تا این رشته 

پرطرفدار در میان انبوهی از مشکالت گرفتار شود.
در کنار تمام این مشــکالت و دردســرها که گریبان فدراسیون فوتبال را 
محکم گرفته، باید به مســدود شــدن حســاب های بانکی داخلی فدراسیون 
هم اشــاره کرد که وضعیت را بدتر از قبل کرده اســت. اداره کل امور مالیاتی 
شــمیرانات، حساب فدراســیون فوتبال را به خاطر قصور در پرداخت مالیات 
عملکرد مسدود کرد. با این حساب، دست فدراسیون فوتبال نه تنها به پول های 

خارجی اش بلکه حتی به جیب خودش هم نمی رسد. 
درآمد کم فدراسیون فوتبال

همه خــوب می دانند که بر خالف کشــورهای پیشــتاز در این عرصه، 
فدراسیون فوتبال ایران کمترین درآمد را از موضوع حق پخش دارد. پروژه ای 
به نام درآمدزایی از تبلیغات محیطی هم رسما شکست خورده، وزارت ورزش 
هم با توجیه “منع قانونی برای کمک به فوتبال”، ریالی به فدراسیون پرداخت 

نمی کند.
حاال مســئوالن اجرایی کشــور به ویژه مدیران وزارت ورزش بگویند که 
بهترین تصمیم چیست؛ آیا باید دست روی دست گذاشت تا شرایط بدتر شود 

یا اینکه همه بسیج شوند و به میدان بیایند تا مشکل را حل کنند؟!
به طور طبیعی مسئوالنی که دغدغه منافع ملی و ورزش را داشته باشند 
در این شــرایط نه تنها خود را پنهان نمی کنند، بلکه مرد و مردانه به میدان 
می آینــد تا فوتبــال را از گرفتاری هایی که برایش ایجاد شــده، نجات دهند. 
فوتبال بخش مهمی از ورزش اســت که نباید در این شرایط با آن نامهربانانه 

رفتار شود!
این نامهربانی منجر به آن شده که برای برخی شائبه بوجود آید که گویا 
مســئوالن ورزش با برخی مدیران فدراسیون مشکل دارند و تالش می کنند 

ناراحتی خود را سر »فوتبال« خالی کنند!
دلیل حساسیت به رشته ورزشی فوتبال

روزنامه کیهان در همین صفحه بارها به انتقاد از شیوه مدیریت فدراسیون 
فوتبال پرداخته ولی انتقادات دیروز موجب نمی شــود که امروز چشم خود را 
بــر روی واقعیت ها ببندیم و از کم لطفی هایی که در حق فوتبال با میلیون ها 

هوادارش می شود، براحتی عبور کنیم.
آقایان مسئول! عنایت داشته باشید که فوتبال پرطرفدارترین رشته ورزشی 
جهان اســت و با چنین ویژگی منحصر به فردی قطعا از سوی برنامه ریزان و 
مدعیان کدخدایی! در دنیا به حال خودش رها نشده، پس ما چرا به حال خود 
رهایش کنیم؟ اگر توجــه ویژه به آن نمی کنید حداقل آن را به حال خودش 

رها نکنید.
باید نگاه همه این باشد که گرفتاری امروز فوتبال، گرفتاری ورزش است نه 
اینکه چون در فالن موضوع با فالن مسئوالن فدراسیون اختالف نظر داشتیم 
پس حاال خود را به ندیدن و نشــنیدن بزنیم و با رفتارمان نشــان دهیم که 

مشکالت فوتبال ارتباطی با ورزش ندارد.
ان شااهلل که این گونه نباشــد و اگر هم هست مسئوالن در دیدگاه خود 
تجدید نظر کنند و تالش داشــته باشــند که مشــکالت فوتبال را به حداقل 

برسانند.

فوتبال را 
به حال خود رها نکنید!

نکته  ورزشی

قلعه نویی تراکتور را نقره داغ کرد
کمیته تعیین وضعیت فدراســیون فوتبال در دو حکم جداگانه باشــگاه 
تراکتور را محکوم به پرداخت مبلغ ۱.7 میلیارد تومان به قلعه نویی و عشوری 

کرد.
ظهر دیروز کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال در حکم جداگانه ای 
باشــگاه تراکتور را نقره داغ کرد. امیر قلعه نویی که در لیگ شانزدهم هدایت 
ســرخ های تبریزی را بر عهده داشــت و تیمش را در پایان لیگ به رتبه سوم 
جدول رساند، به دلیل عدم دریافت مطالباتش شکایتی را علیه تراکتور مطرح 
کرد.حاال پس از بررسی دقیق مدارک کمیته تعیین وضعیت اعالم کرده است: 
در پی شکایت امیر قلعه نویی از باشگاه تراکتور، این باشگاه به پرداخت مبلغ 
8۱8 میلیون تومان بابت اصل خواســته و مبلغ ۱۶۳ میلیون و هفتصد و سی 
هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان دعوای متقابل در مهلت ۳0 روز 
از تاریخ قطعیت محکوم گردید. مبلغی که باشگاه تراکتور تا تاریخ تعیین شده 
باید آن را پرداخت کند یا با قلعه نویی درخصوص آن به توافق برسد.همچنین 
سینا عشوری بازیکن سابق این تیم نیز که در زمان مدیریت مصطفی آجورلو 
بنا به اختالفات زیاد از لیست تراکتور کنار گذاشته شد بود، حاال حکم سنگینی 
علیه باشگاه ســابق خود دریافت کرد. بنا به حکم کمیته تعیین وضعیت این 
باشگاه تبریزی محکوم به پرداخت مبلغ 8۲۵ میلیون تومان بابت اصل خواسته 
و مبلغ ۱78 میلیون و پانصد هزار ریال بابت هزینه دادرســی محکوم شد.دو 
حکم سنگینی که آوار نزدیک به ۱.7 میلیاردی بر باشگاه تراکتور داشته است 
و به مالکیت قبلی این تیم بازمی گردد. این احکام درخصوص قلعه نویی قطعی 
و درباره ســینا عشوری بعد از ارائه دفاعیات مســئوالن تراکتور قابل تجدید 

خواهد بود.
عارف غالمی به استقالل پیوست

عارف غالمی، مدافع تیم فوتبال امید کشورمان که طی روزهای اخیر بحث 
صحبت حضورش در اســتقالل مطرح شده بود، با مسئوالن این تیم به توافق 
رســید تا رسماً استقاللی شــود. مدافع تیم امید که در دیدار تدارکاتی با تیم 
ملی بزرگساالن بازوبند کاپیتانی را بر بازو بسته بود، به تازگی قراردادش را با 

فوالد خوزستان فسخ کرده بود.
زمان قرعه کشی لیگ دسته اول مشخص شد

کمیته مسابقات ســازمان لیگ فوتبال ایران اعالم کرد قرعه کشی لیگ 
دســته اول جام آزادگان در فصل ۹۹-۹8 روز ۵ مرداد برگزار می شود.کمیته 
مسابقات اعالم کرد: قرعه کشی لیگ دسته اول فوتبال جام آزادگان در فصل 
۹۹-۹8 روز شــنبه ۵ مرداد در هتل آکادمی فوتبال ساعت ۱۶ انجام می شود.

رقابت های لیگ دسته اول فوتبال از روز ۲۶ مرداد ماه آغاز خواهد شد.
شهر خودرو مهاجم استقالل را دائمی می خواهد نه قرضی

مذاکرات مسئوالن شهر خودرو برای جذب مهاجم فصل گذشته استقالل 
ادامه دارد.

مســئوالن باشگاه شهر خودرو مذاکرات خود را برای جذب روح اهلل باقری 
مهاجم فصل گذشته استقالل ادامه می دهند اما مدیران استقالل اعالم کردند 
که قرارداد این بازیکن باید قرضی نوشــته شــود اما مسئوالن شهر خودرو به 
دنبال عقد قرارداد دائمی با باقری هستند و در همین راستا مذاکرات همچنان 

ادامه دارد.
آخرین اخبار از نقل و انتقاالت فوتبال باشگاهی ایران

* مارسلینو جونیور لوپز آرودا ملقب به مازوال که سابقه بازی در تیم هایی 
نظیر سائوپائولو، پائولیستا، گورانی، اوراواردز ژاپن، گرین تاون، هنگ فنگ چین 
و سائو بنتو را در کارنامه دارد، دیروز قراردادش با تراکتور را امضا کرد. قرارداد 
این بازیکن دو ســاله می باشــد که شرط تمدید ســال دوم رضایت باشگاه از 
بازیکن می باشد. یک مهاجم خارجی جدید نیز بزودی به تیم فوتبال تراکتور 

اضافه می شود.
* خالد شــفیعی مدافع فصل پیش تیم ســپاهان با عقد قــراردادی، به 

ماشین سازی تبریز پیوست و شاگرد رسول خطیبی در این تیم شد.

صفحه ۹
دو شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸
۱۹ ذی القعده ۱۴۴۰ - شماره ۲۲۲۳۹

»آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای« 
شــهرداری اسالمشهر در نظر دارد به استناد بودجه مصوب سال 1398 شــورای محترم اسالمی شهر اجرای پروژه ذیل را از طریق مناقصه 
عمومی واگذار نماید، بدینوسیله از اشخاص حقوقی واجد شرایط، دارای رتبه بندی دعوت می گردد جهت شرکت در مناقصه و دریافت اسناد به امور 
قراردادهای شــهرداری اسالمشهر مراجعه نمایند، ضمنا مهلت ارسال پیشنهادات حداکثر تا ده روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم خواهد بود. هزینه 

درج آگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

ردیف مبلغ پروژهعنوانردیف
بودجه

مدت 
اجرا

مبلغ تضمین 
صالحیت)سپرده به ریال(

جذب مشاور پشتیبان طرح 1
رتبه یک مشاوره در رشته 12150/000/000 ماه3/000/000/00031011تفصیلی شهر

طرح تفصیلی
نوبت اول: 98/4/31- نوبت دوم: 98/5/7

حسین طال- شهردار اسالمشهر*  مهلت اخذ و تحویل اسناد از تاریخ 98/5/7 لغایت 98/5/16 می باشد.

کارت هوشمند رانندگی به شماره 2958269 متعلق به آقای اسماعیل مقامی 
فرزند جبار کد ملی 1740355784 و به شــماره شناسنامه 0 صادره از اهواز 

متولد 1368/10/1 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
ــــــــــــــــــــــــــــ

 کارت مشــخصات خودرو کامیون کشــنده ولوو به شماره پالک 637 ع 54
 ایــران 14 به رنــگ آبی- روغنی مدل 1386 و شــماره موتور 560630 و 
 شماره شاســی  YV2BN60D26T716542مفقود شده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

کارت فعالیت ناوگان عمومی به شــماره 3349947 متعلق به کامیون کشــنده اســکانیا 
 R440LA-4*2MNAشــماره انتظامــی 593 ع 59 ایــران 83 مــدل 1397 موتور 
 DC13121L018320897 شاســی NACR4X200J3931241 مفقــود و از درجه 

اعتبار ساقط است.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

سند کمپانی و برگ سبز و اسناد محضری تویوتا دوکابین  VVTIهایلوکس 4*2700-4 
شماره انتظامی 887 ق 54 ایران 93 مدل 2007 میالدی موتور  2TR8038016 شاسی 

  MR0FX22G71300435 مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

  LX-EF7-1700 سند کمپانی خودروی سواری ســمند تیپ
 مــدل 1390 بــه رنگ ســفید- روغنی بــه شــماره انتظامی 
486 ی 49- ایران 72 به شــماره موتــور 14790014183 و 
شماره شاســی NAACj1jC0BF296938 مربوط به آقای 
آرمین کاملی دونچالی مفقود گردیده از درجه اعتبار ساقط است.

خــودروی ســواری پژو پــارس XU7 به شــماره انتظامی 
971 ج 38 ایــران 94 مــدل 1397 رنــگ ســفید روغنی 
شاســی  شــماره   124K1257213 موتــور  شــماره 
NAAN01CE2JH331922 بــه مالکیــت صابر طرفی 
به ســرقت رفتــه از یابنده تقاضا می شــود با شــماره تلفن 

09907818529 تماس گرفته و مژدگانی دریافت نماید.

کارت فعالیت ناوگان عمومی به شــماره 2180012 
 )HOWO( متعلــق بــه کامیون کشــنده هــوو
شــماره انتظامی 998 ع 21 ایــران 42 مدل 2008 
شاســی   WD6154707120754015J موتــور 
LZZ5CLSBX8A349377 مفقــود و از درجه 

اعتبار ساقط است.

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت تهیه 
و تولید خاک نسوز استقالل آباده )سهامی عام( به شماره ثبت 5۲5

شناسه ملی ۱۰5۳۰۰۹۳6۱۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آباده
بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت و یا وکیل و یا قائم مقام قانونی صاحبان سهام و نمایندگان اشخاص حقوقی به شرط 
ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع مذکور روز چهارشنبه مورخ 98/5/9 راس 
ساعت 9 صبح در محل استان فارس، آباده، خیابان بدر مجتمع فرهنگی هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی، تاالر 
هنر به کدپستی 7391718573 حضور بهم رسانید. شایان ذکر است جهت اخذ برگ ورود به جلسه با در دست داشتن 
مدرک مالکیت سهام و کارت شناسائی معتبر می توانید پس از انتشار آگهی به دفتر مرکزی شرکت واقع در استان فارس، 
آباده، بلوار استقالل، چهارراه جوادیه، پالک 205 کدپستی 7391735835 امور سهام شرکت مراجعه فرمائید، ضمنا در 
صورت نقل و انتقال سهام، سهامداران جدید با ارائه یکی از مدارک ذیل حق حضور در جلسه مجمع را خواهند داشت
1- اعالمیه خرید سهام 2- گواهینامه نقل و انتقال و سپرده سهام 3- اصل ورقه سهم 4- تاییدیه سهامداری صادر 

شده، توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی.
دستور کار جلسه: 1- استماع گزارش هیئت مدیره در خصوص عملکرد منتهی به 97/12/29، 2- استماع گزارش 
حســابرس و بازرس قانونی در خصوص عملکرد شرکت طی دوره مالی منتهی به سال 97، 3- بررسی و تصویب 
صورت های مالی منتهی به 97/12/29، 4- تصمیم گیری در خصوص تقســیم سود 5- تعیین حسابرس و بازرس 
قانونی اصلی و علی البدل و حق الزحمه آنها 6- تعیین روزنامه کثیراالنتشــار جهت آگهی های شرکت 7- تصویب 
میزان پاداش و حق حضور اعضای هیئت مدیره 8- سایر مواردی که به موجب قانون تجارت در صالحیت مجمع 

عمومی عادی سالیانه باشد.
هیئت مدیره شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقالل آباده )سهامی عام(

سد بزرگ بعد از بسته شدن پرونده پروپئیچ
۳۵ میلیارد بدهی استقالل 

مانع از حضور در لیگ قهرمانان !؟

رئیس کمیته اســتیناف صدور مجوز حرفه ای سازمان لیگ رقم 
بزرگی را به عنوان سد استقالل برای حضور در لیگ قهرمانان اعالم 

کرد.
کمتر از یک هفته بعد از تصفیه حســاب اســتقالل و پروپئیچ و بستن 
پرونده ۴ ســاله ای که حاشــیه های آن همیشه همراه اســتقالل بود، حاال 
صحبت های رئیس سابق فدراسیون فوتبال دوباره استقاللی ها را نگران کرده 

است. 
داریوش مصطفوی رئیس سابق فدراسیون فوتبال که به تازگی به عنوان 
رئیس کمیته اســتیناف صدور مجوز حرفه ای ســازمان لیگ از سوی مهدی 
تاج انتخاب شــده است، درباره وضعیت بدهی استقالل برای حضور در لیگ 
قهرمانان آســیا و صدور مجوز حرفه ای گفت: آنگونه که ما اطالع داریم فیفا 
و کنفدراسیون فوتبال آســیا به باشگاه استقالل تهران اولتیماتوم داده اند تا 
پایان شهریور بیش از ۳۵ میلیارد بدهی اش را تسویه کند در غیر این صورت 
به احتمال فــراوان از حضور در رقابت های فصل آتی لیگ قهرمانان آســیا 

محروم می شود.
راضی کردن بدهکاران داخلی

بیش از ۳۵ میلیارد بدهی رقمی است که مطمئنا مانعی سخت تر از مانع 
پروپئیچ برای آســیایی شدن استقالل است و البته به نظر می رسد بر خالف 

سال گذشته، امسال بیشتر بدهی های استقالل داخلی خواهد بود.
آبی های تهرانی با بستن پرونده پروپئیچ، دیگر پرونده باز خارجی ندارند 
که به مرحله صدور حکم رســیده باشــد و پرونده های این باشگاه در حال 

رسیدگی است تا فدراسیون جهانی درباره آن اظهار نظر کند.
بــا این حال میزان بدهی به بازیکنان داخلی و مربیان طرف قرارداد تیم 
اگر تا زمان صدور مجوز حرفه ای با حکم های خارجی همراه شــود، مطمئنا 
یک ماموریت دشــوار برای مدیران اســتقالل خواهد ساخت؛ ماموریتی که 

همین حاال نیز برطرف کردن آن دشوار به نظر می رسد.
اختالف ۳۰ میلیاردی

هادی مباشری معاون اجرایی باشگاه استقالل در گفت و گو با تسنیم البته 
این میزان بدهی را کمتر ارزشیابی کرده و می گوید که نزدیک به ۱0 تا ۱۵ 
نفر از استقالل ۵ میلیارد طلب دارند؛ رقمی که ۳0 میلیارد با رقم اعالم شده 

از سوی مصطفوی، اختالف دارد.
بــا این حال نمی توان درباره وضعیت اســتقالل بــرای حضور در فصل 
آینده لیگ قهرمانان آســیا خیلی مطمئن صحبت کرد و مانند سال گذشته 
استقاللی ها باید تالش کنند تا با صلح با طلبکاران خود، رضایت آنها را جلب 
کنند؛ صلحی که مطمئنا با بد حسابی آنها در سال گذشته سخت تر به دست 

خواهد آمد.
حکم توقیف اموال باشگاه در جیب ۲ بازیکن سابق!

این در شــرایطی است که دیروز خبر رسید دو بازیکن پیشین استقالل 
حکم توقیف اموال این باشگاه را گرفته اند. 

اســتقالل برای ثبت قرارداد بازیکنان جدید باید بدهی شاکیان خود را 
پرداخت کرده یا با آنها همانند فصل گذشته صلح کند. امیر قلعه نویی، مجید 
صالح، حنیف عمران زاده، پژمان نوری، آندرانیک تیموریان، میثم منیعی و... 
افرادی هســتند که از باشگاه اســتقالل طلب دارند. نکته قابل توجه، گرفتن 
حکم توقیف اموال باشــگاه از ســوی دو بازیکن پیشین استقالل است. این 
دو نفر با وجود گرفتن حکم توقیف اموال باشــگاه، هنــوز اقدامی نکرده اند 
 و از مســئوالن استقالل خواســته اند هر چه زودتر مطالبات شان را پرداخت 

کنند.

پایان ۷5 درصدی ساخت وسازهای جام جهانی ۲۰۲۲
قطر از پایان 7۵ درصدی ساخت  وسازهای جام جهانی ۲0۲۲ خبر داد.

نماینده کمیته عالی پروژه ها و میراث جام جهانی ۲0۲۲ قطر به خبرگزاری 
ریانووستی روسیه گفت: ۲00 میلیون ساعت از زمان کار روی ساخت  وسازهای 
جام جهانی ۲0۲۲ گذشته و در این مرحله 7۵ درصد کارها پایان یافته است.
 بر اساس این گزارش، تاکنون ۳ مجموعه تمرینی و ۲ ورزشگاه رقابت های 
جام جهانی ۲0۲۲ افتتاح شــدند. ۲ ورزشگاه دیگر نیز نیمه دوم سال جاری 
مهیای بهره برداری رســمی خواهند بود. قطر نخستین کشور عربی است که 
میزبانی جام جهانی فوتبال را بر عهده خواهد داشت. جام جهانی ۲0۲۲ برای 
نخســتین بار در تاریخ این رقابت ها به جای فصل تابستان در زمستان برگزار 
می  شود. قطر برای میزبانی از این رقابت ها ساخت 8 ورزشگاه را در برنامه دارد.

زیدان: بیل می تواند همین فردا از رئال برود
سرمربی فرانســوی کهکشــانی ها آب پاکی را روی دست بال ولزی این 
تیم ریخت و به او گفت که آینده ای در این جمع شاگردان او نخواهد داشت.

زین الدین زیدان ســرمربی تیم فوتبال رئال مادرید پس از شکست ۳ بر 
یک شــاگردانش مقابل بایرن مونیخ در جام قهرمانان بین المللی، خبرنگاران 
را غافلگیر کــرد. او در این بازی تقریباً به همه بازیکنان تیمش میدان داد اما 
گرث بیل جزو هیچیک از آنها نبود. به همین دلیل در پایان بازی خبرنگاران 
از زیدان درباره دلیل عدم اســتفاده از بیل در این بازی را جویا شدند که او به 
آنها پاســخی غیرمنتظره داد. زیدان گفت: بیل از تیم کنار گذاشته شد چون 
در مادرید )مســئوالن باشگاه( دارند روی فروش او کار می کنند. او چه زمانی 
فروخته خواهد شــد؟ اگر همین فردا بتواند برود، بهتر. زیزو در پاســخ به این 
ســؤال که دلیل آنکه او برای فصل آینده روی بیل حساب نمی کند چیست، 
اظهار داشت: هیچ مسئله شــخصی  در کار نیست. من با بیل هیچ خصومتی 
ندارم اما من در مورد ترکیب تیم تصمیم می گیرم. گاهی اوقات تیم به مقاطعی 
می رســد که نیــاز به تغییر دارد و رفتن بیل از رئــال مادرید هم به نفع همه 
طرفین است. در اینکه بیل می  خواهد از تیم ما برود، هم من به عنوان سرمربی 
هم خود بازیکن تصمیم گیرنده بوده ایم. بیل خودش شرایط را درک می کند.

اخبار ورزش جهان

حدیث دشت عشق

به یاد شهید »کاظم کاوه«
خدا را شکر که توانستیم از جهل به نور برسیم

شــهید »کاظم کاوه« ۲0 مهر ۱۳۴7 در تهران 
چشم به جهان گشود. 

وي از همان کودکي با اصول اعتقادي آشنا شد 
و از ســن ۱۳ ســالگي به اقامه نماز پرداخت و روزه 
مي گرفت. او با عضویت در بسیج به فعالیت اجتماعي 
خویش تداوم بخشــید و داوطلبانه به ســوي جبهه 

رهسپار شد. 
»کاوه« در لشــکر ۲7 محمد رســول اهلل )ص( در سمت تک تیر انداز خدمت 
مي نمود و ســرانجام در ۲۲ اسفند ۱۳۶۳ در حالي که در عملیات )بدر( شرکت 
داشــت بر اثر اصابت ترکش به چشــم هایش در منطقه عملیاتي جزیره مجنون 
عاشــقانه نداي حق را لبیک گفت و نور پاک وجودش به سرچشــمه و زالل نور 

و حقیقت پیوست. و پیکر پاکش پس از ۱۵ سال به آغوش خانواده بازگشت. 
فرازی از وصیت نامه شهید:   و حال اینکه آماده می شوم برای هجرتی بزرگ 
و تحولــی عظیم، تحولی بزرگتر از تحول اول و در این راه امیدوارم که بتوانم از 
مهاجرین فی سبیل اهلل باشــم. و خدای باری تعالی این مهاجرت را از من قبول 
نماید. عزیزان خود را آماده سازید که این هجرت برای همه است. هجرتی است 
بزرگ که هیچ کس نمی تواند به  این هجرت نرود. و چه بهتر است که این هجرت 
را با عشق و ایثار جان به  خدا به  پایان برسانم.خداوند را شکر می کنیم که به ما 
منت گذاشــت و ما را مســلمان به دنیا آورد و ما را شیعه پروراند. و خدا را شکر 

می کنیم که توانستیم از جهل و تاریکی به نور و روشنایی برسیم.


