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صفحه 9
سه شنبه ۲۱ آبان ۱۳9۸ 
۱۴ ربیع االول ۱۴۴۱ - شماره ۲۲۳۲۷

ترکیب تیم ملی کشتی فرنگی برای حضور در جام جهانی اعالم شد.
رقابت های جام جهانی کشــتی فرنگی 2019، روزهای 7 و 8 آذرماه با حضور 8 تیم برتر رقابت های جهانی قزاقســتان، در 
ســالن 12 هزار نفری آزادی تهران برگزار می شود.ترکیب تیم ملی کشتی فرنگی برای حضور در جام جهانی کشتی فرنگی به 

شرح زیر است:
55 کیلوگرم: رضا خدری- پویا دادمرز* 60 کیلوگرم: علیرضا نجاتی- شیرزاد بهشتی طال* 63 کیلوگرم: محمد نوربخش- 
سامان عبدولی* 67 کیلوگرم: حامد تاب- محمدجواد رضایی- محمد الیاسی* 72 کیلوگرم: محمدرضا گرایی - امین کاویانی 
نژاد* 77 کیلوگرم: محمدعلی گرایی- پژمان پشتام- رسول گرمسیری* 82 کیلوگرم: سعید عبدولی- جمال اسماعیلی* 87 
کیلوگرم: حسین نوری- رامین طاهری* 97 کیلوگرم: محمدهادی ساروی- مهدی بالی* 130 کیلوگرم: امیر قاسمی منجزی- 

امین میرزازاده
محمد بنا از نفرات باتجربه خود برای جام جهانی استفاده می کند و به نظر می رسد فتح جام قهرمانی را نشانه گرفته است.

اعالم ترکیب تیم ملی کشتی فرنگی برای جام جهانی تهران
ثبت نام انتخابات ریاست فدراسیون دوومیدانی از 21 آبان ماه آغاز می شود.

فدراسیون دوومیدانی بعد از پایان دوره ریاست مجید کیهانی با سرپرستی ایرج عرب به کار خود ادامه می دهد. طبق 
اعالم وزارت ورزش زمان ثبت نام برای حضور در انتخابات ریاست این فدراسیون 21 آبان ماه آغاز خواهد شد. سیدمحمد 
شروین اسبقیان مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیون ها گفت: ثبت نام انتخابات فدراسیون دوومیدانی سه شنبه 21 آبان 

ماه سال جاری آغاز خواهد شد و به مدت 10 روز کاری ادامه دارد.
با این وضعیت به نظر می رسد وزارت ورزش قصد دارد هر چه زودتر انتخابات این فدراسیون را که تاکنون 2 سهمیه 
المپیک کسب کرده، تا قبل از پایان سال برگزار کند.باید دید به جز مجید کیهانی، رئیس قبلی فدراسیون دوومیدانی چه 
افرادی برای رقابت با او وارد عرصه انتخابات می شــوند. ایرج عرب که اعالم کرده قصد دارد وارد انتخابات این فدراســیون 
شــود و احتماال به کارش به عنوان سرپرست ادامه می دهد. دیروز همچنین احسان مهاجر شجاعی به عنوان دبیر مجمع 

فدراسیون دوومیدانی انتخاب شد.

آغاز ثبت نام از نامزدهای ریاست فدراسیون دوومیدانی

وزنه بردار فوق سنگین ایران رسما با دنیای قهرمانی خداحافظی کرد.
سعید علی حسینی وزنه بردار فوق سنگین ایران پس از اینکه حضور در المپیک را از دست داد ، به صورت رسمی با دنیای 
قهرمانی خداحافظی کرد. علی حســینی با حضور در فدراسیون وزنه برداری نامه بازنشستگی خود را امضا کرد و به صورت 

رسمی با دنیای قهرمانی خداحافظی کرد.
این وزنه بردار پس از پایان محرومیت 8 ساله ای که داشت توانست نقره قهرمانی جهان2017 و نقره بازی های آسیایی2018 
را بگیرد اما به دلیل شــرکت نکردن در مســابقات گزینشی المپیک، شانس حضور در المپیک را از دست داد. به این ترتیب 
فدراسیون ایران باید به اطالع فدراسیون جهانی وزنه برداری برساند که علی حسینی رسما بازنشسته شده تا این وزنه بردار از 
لیست آنتی دوپینگ خارج شود. خبر دیگر از وزنه برداری اینکه تیم ملی وزنه برداری ایران با سه وزنه بردار راهی مسابقات 
گزینشی المپیک ترکیه می شود. ایوب موسوی، رضا بیرالوند و سهراب مرادی سه وزنه بردار ایران هستند که پنج شنبه هفته 
جاری همراه محمد حسین برخواه سرمربی تیم ملی راهی ترکیه می شوند تا در مسابقات گزینشی المپیک شرکت کنند. ایوب 
موسوی و رضا بیرالوند قرار است در دسته 9۶ کیلوگرم وزنه بزنند اما سهراب مرادی در دسته 109 کیلوگرم شرکت می کند. 

البته سهراب مرادی در دسته 109 کیلوگرم وزنه نمی زند و فقط وزن کشی خواهد کرد و تست دوپینگ می دهد.

علی حسینی از وزنه برداری خداحافظی کرد 
رئیس فدراسیون کشتی با اشاره به اینکه تعداد کشتی گیران فعال در جمعیت 80 میلیونی کشور کمتر از 100 
هزار نفر است، گفت: باید نسبت به این مسئله چاره اندیشی کنیم و بدانیم که در گذشته یک میلیون کشتی گیر 

فعال داشته ایم.
علیرضا دبیر در مراســم مبادله تفاهم نامه معاونت تربیت بدنی و سالمت وزارت و آموزش و پرورش و فدراسیون کشتی 
جمهوری اسالمی ایران، اظهار کرد: در حال حاضر کمتر از 100 هزار نفر کشتی گیر فعال داریم در حالی که کشتی برند کشور 

است به همین دلیل در بخش فراوانی کشتی گیر احساس خطر کرده ایم.
وی ادامه داد: باور داریم و به سوی وزارت آموزش و پرورش دست نیاز دراز کرده ایم و خواستار همکاری با این وزارت خانه 

هستیم که خوشبختانه با استقبال مواجه شده است و طی چند سال آینده شاهد نتایج مثبت آن خواهیم بود.
رئیس فدراسیون کشتی با تاکید بر اینکه در مسیر قهرمانی فشار آوردن بر نونهاالن و نوجوانان اشتباه محض است، اظهار 
کرد: شش مربی را در کمیته انضباطی محروم کرده ایم چرا که کشتی گیران کم سن را مجبور کرده اند که وزن خود را کم کنند. 
مهرزاد حمیدی- معاون تربیت بدنی و ســالمت وزارت و آموزش و پرورش- نیز با با بیان اینکه باید مدل بومی ورزش کشــور 

شکل گیرد، اظهار کرد: در این راستا باید وظایف هر یک از دستگاه ها به طور دقیق مشخص شد. 

دبیر: ۶ مربی کشتی را محروم کرده ایم 

بررسی ادعای جنجالی سرمربی هندبال

آیا بحرین علیه ایران تبانی کرد؟

یادی از شهید مدافع حرم سید مصطفی موسوی
جوان ترین شهید مدافع حرم

خواندنی از ورزش ایرانخواندنی از ورزش ایران

کارت فعالیت ناوگان عمومی به شماره 4117553 
متعلــق به کامیون باری چوبی بنز ال 52/1918 به 
شــماره انتظامی 445 ع 13 ایران 42 مدل 1969 
رنگ زیتونی- روغنی موتور 10024711 شاســی 

600694 مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

آگهی دعوت سهامداران شرکت دام جو )سهامی خاص( ثبت 
شده به شماره 9۸9 و شناسه ملی ۱0۷000۷۲59۲ جهت تشکیل 

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
بدینوســیله از کلیه سهامداران شــرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی به 
طور فوق العاده شرکت که در ساعت 8 صبح مورخ 1398/9/3 در محل دفتر شرکت تشکیل 

می گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

1- انتخاب مدیران 2- انتخاب بازرسین 3- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار
هیئت مدیره شرکت

آگهی تغییرات شرکت مجتمع فوالد خرم آباد 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 9۴9۲ 

و شناسه ملی ۱0۸6۱۲۸۴59۱
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1397/08/10 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت های سود و زیان منتهی به پایان سال 
مالی 1396/12/29 به تصویب رسید. اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب 
گردیدند: محمود مقامی فرد به شماره ملی 1262584183 محمد مقامی فرد به 
شماره ملی 0071828761 سید صدرالدین حسینی به شماره ملی 0579818586 
به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. سمت اعضاء 
هیئت مدیره به شــرح ذیل می باشد: ســید صدرالدین حسینی به شماره ملی 
0579818586 به ســمت رئیس هیئت مدیره محمد مقامی فرد به شماره ملی 
0071828761 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره محمود مقامی فرد به شماره 
ملی 1262584183 به ســمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو 
سال انتخاب گردیدند. مقرر گردید کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت 
از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقود اسالمی و اوراق عادی و اداری با 
امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. مصطفی کاظمی به شماره 
ملی 4070894365 و خانم صبا بابایی نژاد به شــماره ملی 4060154377 به 
ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب 
شدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان لرستان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد 

شناسه آگهی: )648270(

حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت علی عباسی فرزند غالم به شرح دادخواست تقدیمی 
شماره 9809984493700384 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان غالم عباسی اقبال در اقامتگاه دائمی خود بدرود 

حیات گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به نه)9( نفر:
1- علی عباســی پســر متوفی 2- اکبر عباسی اقبال پســر متوفی  3- بهرام 
عباســی اقبال پسر متوفی 4- سیمین عذرا عباسی اقبال دختر متوفی 5- نگار 
عباســی اقبال دختر متوفی 6- اعظم عباســی اقبال دختر متوفی 7- ســمیه 
عباســی اقبال دختر متوفی 8- فاطمه عباسی دختر متوفی 9- خوشقدم خانی 

خلوت همسر متوفی
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد 
تا چنانچه شــخصی اعتراض دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد 
از تاریخ نشــر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شورا تقدیم دارد و اال گواهی 

صادر خواهد شد.
مسئول دفتر شعبه اول شورای حل اختالف کشاورز
 سمیه پورپرموز

اصالحیه مزایده عمومی شماره 9۸/۳
مرکز تحقیقات و آموزش کشــاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان به استناد مجوز شماره 
99980151 وزارت امور اقتصاد و دارائی، تعداد 4 دستگاه خودرو که قابلیت تبدیل پالک را دارد به شرح ذیل را از طریق 

مزایده عمومی با جزئیات در اسناد مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به فروش می رساند.
شماره مزایده جدید سامانه: 1098091837000001

مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: 1398/08/20 لغایت 1398/08/29
تاریخ بازدید: 1398/08/20 لغایت 1398/08/29

زمان بازگشایی: 1398/09/02  زمان اعالم برنده: 1398/09/02
روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
 تلفن تماس: 061-33737247

برگ ســبز خودرو سواری سایپا تیبا به شماره پالک 612م39- ایران14 به 
رنگ سفید - روغنی مدل1394 و شماره موتور 8221165 و شماره شاسی 

NAS811100F5853894 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
برگ ســبز و سند کمپانی خودرو ســواری پراید دی .ام)هاچ بک( به شماره 
پالک 128ج57- ایران14 به رنگ ســفید- معمولی مدل1379 و شــماره 
موتور 205952 و شــماره شاسی 1442279155607 مفقود شده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.
پروانه تــردد خودرو ســواری هیوندای TUCSON به شــماره پالک 
33-24239 بــه رنــگ ســفید - متالیک مــدل2017 و شــماره موتور 
 TMAJ281B6HJ263343 و شــماره شاســی G4KJGA816665

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
ســند کمپانی خــودرو ســواری - هاچ بک پــژو 206 به شــماره پالک 
226و23- ایران14 به رنگ خاکستری- متالیک مدل1386 و شماره موتور 
14186028314 و شــماره شاسی 21523570 مفقود شده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
برگ سبز خودرو سواری هاچ بک پژو 206TU5 به شماره پالک 266ن93- 
ایران14 به رنگ سفید مدل1396 و شماره موتور 172B0014382 و شماره 
شاسی NAAP13FE1HJ126303 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.
مجوز حمل ســالح شکاری یک لول ساچمه زنی ته پر کالیبر 12 مدل کوسه 
به شماره بدنه KN111775-5 ساخت ایران تاریخ صدور 98/6/20 به نام 
سیدعلی موســوی فرزند سیدحسن کدملی 1987846958 مفقود شده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

امروز چهارمین ســالگرد شــهادت شهید 
مدافع حرم سید مصطفی موسوی است. بزرگی 
که از او به عنوان جوان ترین شهید مدافع حرم 
ایرانی یاد می شود. چرا که وی در زمان شهادت 
تنها 20 سال سن داشت.  شهید سید مصطفی 
موسوی در 18 آبان 1374 در ازنا از توابع استان 
لرستان چشــم به جهان گشود. وی دانشجوی 
رشته مهندســی مکانیک بود. عالقه وافری به 

مطالعه داشت و همواره دانش آموز و دانشجویی ممتاز بود. بر فرمایشات رهبر 
انقالب دقت و تمرکز داشــت، شیفته شخصیت شهید عباس بابایی بود و آثار 
شهید چمران، شهید آوینی، حسن رحیم پور ازغدی و دکتر شریعتی را مطالعه 
می کرد و آرزویش نابودی رژیم صهیونیستی بود. می گفت: »رویای اصلی من 
این اســت که خلبان شــوم و با هواپیمای پر از مهمات به قلب تل آویو بزنم.«  
به همین دلیل هــم از همان دوران نوجوانی در کنــار تحصیل و مطالعه، به 
آموختن رزم و فعالیت نظامی هم رو آورد و بسیجی تکاور شد. عشق مصطفی 
به شهادت باعث شد تا از همه خوشی های زندگی و جوانی بگذرد و داوطلبانه 
پا به میدان نبرد با تکفیری ها بگذارد و جامه مقدس دفاع از حرم به تن نماید. 
او نیز همچون بســیاری دیگر از شهدای مدافع حرم، راه فتح قدس را دفاع از 
حرم می دانســت و می گفت: »من برای آمدن به اینجــا برنامه ریزی کرده ام، 
همان طوری که برای حضورم در کرانه باختری برنامه دارم.« سرانجام، شامگاه 
پنج شــنبه 21 آبان 1394 همزمان با شب آخر محرم الحرام، در منطقه حلب 

سوریه به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

سرویس ورزشی-
در فاصله دو روز تا برگزاری بازی ایران و عراق، 

ملی پوشان کشورمان امروز وارد اردن می شوند.
تیم ملی فوتبال ایران برای برگزاری چهارمین بازی 
خود در مرحله مقدماتی جام جهانی 2022 امروز تهران 
را به مقصد اردن ترک می کند. طبق برنامه اعالم شــده 
قرار است تیم های ایران و عراق روز پنجشنبه از ساعت 
17:30 در اردن با عراق دیدار می کند. پیش از این قرار 
بود بازی مذکور به میزبانی عراق برگزار شود اما با توجه 
به شرایط امنیتی نامساعد در عراق، به اردن منتقل  شد.
حساسیت بازی با عراق زمانی دو چندان می شود که 
بدانیــم تیم ایران در جدول رده بنــدی با ۶ امتیاز پس از 
تیم های 7 امتیازی عراق و بحرین در رده سوم قرار دارد. 
شکست مقابل بحرین یک زنگ خطر برای تیم ویلموتس 
بود. عالوه بر تجربه اولین باخت، نمایش تهاجمی تیم ملی 
هم ضعیف بود. ایران در آن مســابقه با آرایش 2-4-4 به 
بن بست خورد و به سختی موقعیت می ساخت. اتفاقی که 
احتمــاال باعث چند تغییر در ترکیب تیم ملی می شــود. 

تغییراتی که از لیست تیم ملی، شروع شد. 
بعد از انتقاداتی که به نمایش محمد محبی شــد، 
علی قلی زاده به تیم ملی برگشت. منتقدان محبی معتقد 
بودند که با درخشش در چند مسابقه لیگ، نباید بازیکنی 
آنقدر راحت فیکس تیم ملی شود. اتفاقی که شاید نظر 
ویلموتس را هم برگرداند و او به سمت ملی پوش شارلوا 
بچرخد. به خصوص اینکه قلی زاده  تکنیکی توانایی بازی 
در فضاهای کوچــک را دارد و مقابل عراقی که احتماال 

مقابل ایران بسته بازی می کند، به کار می آید.
دیگر تغییر لیست ویلموتس نسبت به اردوی قبل، 
دعــوت دوباره از وریا غفوری بود. وریا که در چند هفته 
اخیر موتورش در لیگ راه افتاده، به تیم ملی برگشــت. 
با توجه به آمادگی رامین رضاییان، بعید است که رامین 
نیمکت نشــین شود و شاید ویلموتس به فکر زوج  سازی 

سرمربی تیم فوتبال ساحلی: مسئوالن برگزاری 
دوست داشتند اسپانیا قهرمان شود

عباس هاشم پور، سرمربی تیم فوتبال ساحلی کشورمان مدعی شد، مسئوالن 
برگزاری مسابقات جام بین قاره ای فوتبال ساحلی تمایل به قهرمانی تیم اسپانیا 
داشــته اند. ساحلی  بازان ایران شنبه شب با پیروزی ۶ بر 3 مقابل اسپانیا برای 
ســومین بار قهرمان جام بین قاره ای شدند و توانستند در کنار برزیل و روسیه 
به پرافتخارترین تیم تاریخ این رقابت ها تبدیل شوند. ساحلی بازان برای رسیدن 
به این جام، از سد تیم های مکزیک، مصر، روسیه، امارات و اسپانیا گذشتند و از 

عنوان سال قبل خود دفاع کردند.
عباس هاشم پور بعد از بازگشت تیم ملی فوتبال ساحلی کشورمان به ایران 
به دنبال قهرمانی این تیم در رقابت های جام بین قاره ای، گفت: خدا را شــکر 
که توانســتیم به این مقام دســت پیدا کنیم. جــا دارد در اینجا از مهدی تاج 
و خانم پریا شــهریاری به خاطر حمایت های شان تشــکر کنم. ما قبل از اعزام 
به این مســابقات تدارک خوبی دیده بودیم و رقابت های المپیک ســاحلی که 
در آن به مقام ســوم دســت پیدا کردیم کمک زیادی به آماده  سازی تیم ملی 
ســاحلی کرد. وی با تأکید بر اینکه سطح مســابقات جام بین قاره ای باال بود، 
خاطر نشــان کرد: حریفان ما در جام بین قاره ای تیم های قدری بودند. تیمی 
مثل روسیه را همه می شناســند. مصر هم شرایط خیلی خوبی داشت. امارات 
هم نســبت به دوره های قبل خیلی پیشــرفت کرده بود. ما در بازی با این تیم 
دو بازیکن خیلی خوب مان اکبری و احمدزاده را به خاطر مصدومیت و بیماری 
از دســت دادیم. جا دارد در اینجا تشکری هم از رئیس بیمارستان ایرانیان دبی 
داشته باشــم که نهایت همکاری را با ما داشت. احمدزاده چهار ساعت در این 
بیمارســتان بستری بود. در مورد تیم اســپانیا هم همه می دانند که مسئوالن 
مسابقات اسپانیایی بودند و دوست داشتند این تیم قهرمان شود که با درخشش 
بازیکنان این اتفاق رخ نداد.هاشــم پور در پایان راجع به پاداشی که مهدی تاج، 
رئیس فدراسیون فوتبال برای ملی پوشان ساحلی در نظر گرفته است، گفت: در 
این مورد آقای تاج صحبت هایی را قبل از رســیدن تیم به ایران مطرح کرد که 
از او تشــکر می کنیم. حقیقتاً بازیکنان برای پاداش بازی نمی کنند، چرا که در 
این مورد به رئیس فدراسیون و حمایت هایش از فوتبال ساحلی اطمینان دارند. 
ما دنبال این هســتیم که ان شاءاهلل با برنامه ریزی بهتر در مسابقات پیش رو به 

موفقیت های مان ادامه دهیم.
پورموسوی:برای صعود به جام جهانی

 امکانات بیشتری الزم داریم
ســرمربی تیم فوتبال جوانان ایران گفت: اگــر می خواهیم به جام جهانی 

جوانان راه پیدا کنیم باید با امکانات بیشتری کار کنیم.
ســیروس پورموســوی پس از پایان بازی جوانان ایــران مقابل امارات که 
به پیروزی 2 بر صفر ملی پوشــان کشورمان منجر شــد اظهار داشت: از اینکه 
توانســتیم با قدرت و ســه پیروزی پیاپی صعود کنیم، خوشــحال هستم و به 
شــاگردانم افتخار می کنم. این اتفاق بــزرگ را به مربیان تیم های پایه تبریک 
می گویــم که بدون امکانات و فقط با عشــق و عالقــه کار می کنند.وی افزود: 
به خوبی می دانســتیم تیم های نپال و قرقیزســتان مقابل ایــران دفاعی بازی 
می کنند و برای لحظه لحظه بازی مقابل رقبا برنامه داشتیم.ســرمربی جوانان 
ایران خاطرنشــان کرد: دوره قبل در همین مرحله حذف شده بودیم اما این بار 
با شایستگی و بهترین نتایج راهی مرحله نهایی شدیم.سرمربی جوانان ایران در 
پایان گفت: اگر می خواهیم به جام جهانی جوانان راه پیدا کنیم باید با امکانات 
بیشتری کار کنیم. تیم فوتبال جوانان ایران یکشنبه شب در سومین و آخرین 
دیدار خود در چارچوب مســابقات مقدماتی قهرمانی آسیا برای سرگروهی به 
مصاف تیم امارات رفت و در پایان موفق شــد با نتیجه 2 بر صفر از سد حریف 
خــود بگذرد و به مرحله نهایی صعود کنــد. جوانان ایران پیش از این تیم های 
قرقیزســتان و نپال را با نتایج ســه بر صفر و چهار بر صفر شکست داده بودند. 
مســابقات جام ملت های آسیا ســال آینده با حضور 1۶ تیم در تاشکند برگزار 

می شود و 4 تیم برتر بازی ها راهی جام جهانی می شوند.
کالدرون: تا آذر با پرسپولیس راه می آیم

گابریل کالدرون، ســرمربی آرژانتینی تیم فوتبال پرســپولیس در حاشیه 
تمریــن دیــروز این تیم اظهار کرد: همه چیز خوب اســت و بعــد از چند روز 
اســتراحت تمرینات را شروع کردیم و کامیابی نیا نیز بعد از شروع تمریناتش با 
تیم، 70 درصد آماده است. چهار بازیکن از جوانان و تیم امید به تیم ما آمده اند. 
دوست دارم از جوانان استفاده کنم زیرا کیفیت الزم را دارند و می توانند در آینده 
برای پرسپولیس بدرخشند.کالدرون درباره اینکه پول وسایلی که برای تمرینات 
پرسپولیس خریده به او داده شده است یا نه گفت: من هنوز منتظر جواب باشگاه 
هســتم. بعد از چهار روز برگشتیم و زمین هنوز مشــکالت خود را دارد. وقتی 
زمین خوب نیســت، شن می ریزند تا منافذ را پر کنند و سطح زمین صاف شود 
اما پول برای خرید شن هم وجود ندارد در حالی که فکر می کنم خیلی گران هم 
نباشد. او ادامه داد: ما یک زمین تمرین داریم که باید آن را خوب حفظ کنیم و 
این پروســه ای که به شما گفتم، بخشی از نگه داری زمین است. امیدوارم خیلی 
زودتر مسائل مالی حل شود. بعضی از بازیکنان باید مطالبات سال گذشته خود 
را بگیرند. می دانم مدیرعامل باشگاه در تالش است و امیدوارم زودتر این مسائل 
حل شــود. ما 20 درصد از پرداخت اول را دریافت کردیم و ماه بعد قســط دوم 
باید پرداخت شود. من با شرایط باشگاه راه آمده ام و تالشم را می کنم که بهترین 
نتایج را بگیریم. مدیریت باشگاه نیز به این شرایط آگاه است و تالشش را در این 
راستا می کند. ما بدون بازیکن خارجی در حال رقابت هستیم و در رده های باالی 
جدول قرار داریم. کار ما قابل تقدیر اســت زیرا با تیم هایی رقابت می کنیم که 
بازیکنان خارجی خوب دارند.وی در پایان گفت: من تا آذر با باشگاه راه می آیم. 
وظیفه من این اســت که با باشگاه راه بیایم و کاری انجام دهم که تا دسامبر به 
باشگاه صدمه نرسد و جانم و زندگی ام را در این راه می گذارم. در آن زمان فرصت 

هست تا درباره شرایط باشگاه و خودم تصمیم بگیرم.
مورینیو: لیورپول قهرمان این فصل است

ژوزه مورینیــو عنوان کــرد لیورپول در این فصل قهرمانــی در لیگ برتر 
انگلیس را به دســت می آورد. به گزارش دیلــی میل، در ادامه دیدارهای هفته 
دوازدهم لیگ برتر انگلیس دو دیدار برگزار شــد که در مهم ترین بازی  مرحله 
رفــت، لیورپول در خانه به دیدار منچسترســیتی رفت و با نتیجه 3 بر یک به 
برتری رســید.ژوزه مورینیو که به عنوان یکی از کارشــناس ها برای این دیدار 
دعوت شده بود درباره اعالم نکردن پنالتی برای سیتی گفت: این چیزها من را 
درباره بازی ناراحت می کند. بازی خیلی خوب بود و نکات ویژه ای داشــت که 
بهتر اســت درباره آن صحبت شود نه درباره این مسائل. من فکر می کنم همه 
می دانند االن لیورپول چه تیم قدرتمندی اســت. سیتی هم تیم خوبی است و 
بعیــد می دانم یک هفته درباره اتفاقات این دیدار گریه کنند. ســیتی نباید به 
داوری اعتراض کنــد. آنها باید تمرکز زیادی روی جریان بازی کنند. روی گل 
اول من فکر می کنم تقصیر گوندوغان بود. جایگیری دی بروین را نیز دوســت 
نداشــتم. فضاها بین مدافعان سیتی زیاد بود. لیورپول در خط حمله بسیار تیم 
قدرتمنــدی بود و اگر من بودم ســعی می کردم فضاهای بین مدافعان را کم تر 
کنــم. آقای خاص در پایان گفت: من فکر می کنم اختالف 9 امتیازی لیورپول 
با ســیتی بسیار زیاد است و لیورپول فقط االن باید کنترل کند تا بتواند پیش 
برود. یورگن دوست ندارد این حرف را بزند ولی من می گویم از نظر من لیورپول 

قهرمان است و پایان امیدهای سیتی برای قهرمانی بود.

ادعای  ســرمربی تیم ملی هندبال در شرایطی 
تبانی بین تیم هــای بحرین و کره جنوبی را کرده که 
با بررســی نتایج به نظر می رسد ادعای او نزدیک به 

واقعیت است.
تیم ملــی هندبال ایران که برای ایــن دوره از انتخابی 
المپیک در قاره آســیا با وجود داشــتن رقبای قدرتمندی 
همچون قطر، بحرین و کره جنوبی شــانس زیادی را برای 
خــود متصور نمی شــد، با یک مربی ایرانی بــه نام علیرضا 
حبیبــی و در غیاب چند تن از لژیونرهای سرشــناس خود 

راهی این مسابقات شد.
قطر با توجه به میزبانی شــانس اصلی قهرمانی در این 
رقابت ها و صعود به المپیک به شمار می رفت و در گروه ایران 
قرار نداشت، اما شاگردان حبیبی در گروه سختی قرار گرفته 
بودند. تیم ملی هندبال ایران در گام نخســت کره جنوبی را 
از پیش رو برداشــت؛ نتیجه ای که همه را شگفت زده کرد. 
شکست دادن پرافتخارترین تیم آسیا در همان گام اول باعث 
شــد خیلی ها به کسب ســهمیه المپیک هم امیدوار شوند. 
بازی کلیدی برابر بحرین در گام دوم بود که ایران با شکست 

میدان را ترک کرد.
برای صعود ایــران به نیمه نهایی، هم باید شــاگردان 
حبیبی از ســد کویت عبور می کردند و هم بحرین باید کره 

جنوبی را می برد یا با این تیم به تساوی می رسید.

منچستریونایتد آماده بازگرداندن ابراهیموویچ 
مدیران باشــگاه منچســتریونایتد در نظر دارند مهاجم پیشین خود را به 

اولدترافورد بازگرداندند.
مدیران باشگاه منچســتریونایتد قصد دارند در اقدامی غیرمنتظره زالتان 
ابراهیموویــچ را به اولدترافورد بازگردانند. نشــریه »دیلی میل« انگلیس ضمن 
انتشــار این خبر، گزارش داد مدیران این باشگاه انگلیسی قصد دارند همکاری 
مجددی با این مهاجم سوئدی داشــته باشند و به همین منظور در ماه ژانویه 
ســراغ جذب ایبــرا خواهند رفت. زالتان 38 ســاله که قراردادش با باشــگاه 
لس آنجلس گلکسی در پایان ماه دسامبر )ماه آینده میالدی( به پایان می رسد، 
اخیراً بحث بازگشــتش به میالن هم مطرح شــد، باشگاهی که بین سال های 
2010 تا 2012 برای آن بازی می کرد.دان گاربر، رئیس ســازمان لیگ فوتبال 
آمریکا )MLS( اخیراً مدعی شــد که زالتان ابراهیموویچ در فهرست خرید تیم 
فوتبال میالن قرار دارد و ممکن اســت به سری A برگردد.زالتان ابراهیموویچ 
که بین سال های 201۶ تا 2018 به مدت 18 ماه در منچستریونایتد عضویت 
داشت، در فصل اول حضورش در این تیم در 4۶ بازی 28 گل به ثمر رساند، اما 
فصل دوم حضورش تحت الشعاع مصدومیت شدیدش قرار گرفت، برای همین 
تنها در 7 بازی یک گل برای شیاطین سرخ به ثمر رساند.ایبرا که اخیراً شایعه 
پیوستن او به تیم هایی همچون بولونیا، بوکاجونیورز و فالمنگو هم مطرح شد، 
در دو فصل اخیر در 58 بازی از رقابت های مختلف برای لس آنجلس گلکسی به 

میدان رفت و 53 گل هم به ثمر رساند.
حمله تند کاپلو به رونالدو

ســرمربی بازنشســته ایتالیایی از رفتار مهاجم یوونتوس پس از تعویض در 
دیدار برابر میالن به شدت انتقاد کرد. به گزارش آس، تعویض کریستیانو رونالدو 
در دقیقــه 55 دیدار یوونتوس و میالن که بــا عصبانیت مهاجم پرتغالی همراه 
شد هنوز در ایتالیا مورد بحث است. فابیو کاپلو به تمجید از تصمیم مائوریتسیو 
ســاری پرداخت و گفت: رونالدو در شــرایط خوبی قرار ندارد و تعویضش کامال 
درست بود. بعد از این تغییر، یوونتوس توانست پیروز شود. سرمربی پیشین رئال 
مادرید به شدت از مهاجم پرتغالی انتقاد کرد و گفت: رفتار رونالدو چهره خوبی 
از او بر جای نگذاشت )مهاجم پرتغالی به جای اینکه در نیکمت ذخیره ها بنشیند 
به ســمت رختکن رفت و در حالی که ناراحت بود چند کلمه با ساری صحبت 
کرد(. بایــد در چنین لحظاتی مانند یک قهرمان رفتار کــرد. واقعیت دارد که 
رونالدو سه سال است بازیکنی را دریبل نکرده است. زمانی که این کار را انجام 
مــی داد به یاد دارم و اکنون این کار را دیباال و داگالس کاســتا انجام می دهند.
کاپلو درباره اینکه اگر جای ســاری بود چه واکنشی در این شرایط نشان می داد 
گفت: با او بحث می کردم و به او می گفتم باید به هم تیمی هایش احترام بگذارد.

ملی پوشان فوتبال امروز تهران را ترک می کنند

تقابل بیست و نهم این بار در اردن
ایران با تغییر ترکیب به مصاف عراق می رود؟

این دو در سمت راست است. 
کاوه رضایی که در ســه هفته اخیر سه گل زد هم 
پیراهن تیم ملی را به دســت آورده اســت. با توجه به 
آمادگی سردار و طارمی، بعید است که این دو از ترکیب 
بیرون بروند. احتماال کاوه باید نیم نگاهی به جای کریم 
انصاری فرد داشــته باشد. کاوه نســبت به کریم جرات 
بیشتری در شوت زنی دارد و در مسابقه ای که مهاجمان 
تیم ملی سخت بتوانند در موقعیت گل قرار بگیرند، این 
قدرت شــوت زنی کاوه هم می توانــد از دالیل دعوت او 

باشد.
همچنین مصدومیت احسان حاج صفی نیز معادالت 
مرکز زمین ویلموتس را عوض کرده است. حاال تیم ملی 
در پســت هافبک دفاعی امید ابراهیمی، علی کریمی و 
احمــد نوراللهی را دارد که این اتفاق شــانس نوراللهی 

را بــرای حضور در ترکیب فیکــس افزایش می دهد. به 
خصوص اینکه احمد خالقیت باالیی در طراحی حمالت 

دارد و شاید پاس های او گره بازی را باز کند.
شایعه عجیب اطراف تیم عراق

البته در فاصله دو روز تا برگزاری این بازی، خبرهای 
عجیبی از اردوی تیم عراق به گوش می رسد. دیروز علی 
نوری کارشــناس تلویزیونی شــبکه الکاس مدعی شد: 
»منابع خبری اطالع دادند فدراسیون فوتبال عراق قصد 
دارد از بازی پیــش رویش در رقابت های مقدماتی جام 
جهانی 2022 قطر برابر تیــم ملی ایران انصراف بدهد. 
عراقی هــا می خواهند با هدف کمــک و حمایت از این 
کشــور به واسطه مشــکالتی که در حال حاضر عراق با 
آن دســت و پنجه نرم می کند توجــه جامعه جهانی را 

جلب کنند.«

نکات خواندنی از تقابل ایران و عراق
نکته جالب این است که ایران و عراق قبال هم در اردن 
به مصاف هم رفته اند. بین سال های 8۶ تا 88، سه دیدار در 
اردن برگزار شــده که دو بازی در ورزشگاه بین المللی امان 
انجام شــده اســت. دو بازی با برد ایران و یک بازی هم با 

نتیجه مساوی تمام شده است.
ایران و عــراق تاکنون 28 بار در برابــر هم به میدان 
رفته اند که تعداد زیادی از این مســابقات با پیروزی ایران 
خاتمه یافته اســت. 1۶ بازی به سود ایران و پنج بازی هم 
به نفع عراق پایان یافته است. علی دایی با زدن چهار گل، 
بهترین گلزن ایران برابر عراق اســت. ســردار آزمون هم 
بهترین گلزن حال حاضر ایران است که توانسته دو گل به 
عراق بزند. یونس محمود هم بهترین گلزن عراق برابر ایران 
است اما ضرغام اسماعیل، مدافع چپ عراق با یک گل زده 

تنها گلزن کنونی این تیم در بازی با ایران است.
تیم ملی در چند ســال گذشــته توفیق چندانی برابر 
عراق نداشته و آخرین برد یوزهای ایرانی برابر عراق به دی 
مــاه 1393 و قبل از جام ملت های 2015 باز می گردد. در 
آن بــازی آزمون برای ایران گل زد و یونس محمود پنالتی 
تیمش را از دســت داد. مهم ترین ناکامی ســال های اخیر 
ایران برابر عراق به جام ملت های آسیا باز می گردد که تیم 
ملی در ضربات پنالتی به این تیم باخت اما آخرین شکست 
ایران برابر عراق در سال 1395 و در بازی دوستانه دو تیم 
در ورزشگاه آزادی و پشت درهای بسته رقم خورد که تیم 

کی روش با یک گل شکست خورد. 
به علت شباهت های متعدد و حساسیت باال، بازی های 
دو تیم در ادوار گوناگون با اختالف یک گل به پایان رسیده 
اســت. به جز سه بازی که با برتری 4-0، 3-0 و 2-0 ایران 
خاتمه یافته اســت، ســایر بازی هایی که با برد یکی از دو 
تیم تمام شــده، با نتایج 1-0 و 2-1 به پایان رسیده است. 
شــمار بازی هایی که با این نتایج به پایان رســیده به عدد 

17 می رسد. 

ایــران که نتوانســت از پس کویت بربیایــد و نتیجه با 
تســاوی به پایان رسید، اما ســرمربی ایران دلیل این اتفاق 
را بی انگیزگی بازیکنان در ثانیه های پایانی می داند و معتقد 
است اگر بحرین در بازی دیگر کره جنوبی را شکست می داد، 

هم ایران انگیزه پیروزی داشــت و حتی با این تســاوی هم 
می توانست به دور بعدی برسد.

علیرضا حبیبی ادعا کرده بحرین به عمد به کره جنوبی 
باخته و در ادامه مشــکالت همیشگی با کشور ایران ترجیح 

داده کره جنوبی به عنوان تیم دوم به دور بعدی برسد.
این ادعا در شرایطی مطرح شده که بحرین در نیمه اول 
بازی با کره 3 گل پیش بوده و در لحظات پایانی با یک گل 
شکست خورده است. جالب اینکه اگر بحرین با تفاضل بیش 
از 2 گل به کره جنوبی می باخت و ایران مقابل کویت پیروز 

می شد، بحرین از دور رقابت ها کنار می رفت.
ادعای حبیبی وقتی رنگ و بوی واقعی تر به خود می گیرد 
که بدانیم بحرین در فینال مســابقات بار دیگر با کره جنوبی 
رو به رو شد و این بار حریفش را با اختالف 5 گل شکست داد!
در دور گروهی تنها نتیجه ای که می شــد ایران را حذف 
کند و بحرین را سرگروه نگه دارد، همین شکست با یک گل 
بود که رقم خورد. حتی به گفته علیرضا حبیبی در ثانیه های 
پایانی بحرینی های یک پنالتی را هدر دادند و در برگشت تیم 
کره جنوبی توانســت گل برتری را بزند. به هر حال بحرین 
در نهایــت به عنوان قهرمان این تورنمنت به المپیک صعود 
کرد و حتی قطر را هم شکســت داد، اما ایران با وجود تمام 

شایستگی هایش در همان دور نخست حذف شد.
به نظر می رســد بعد از اتفاقاتی که در منامه برای تیم 
ملی فوتبال ایران رخ داد، این بار هم تیم ملی هندبال از رفتار 
عجیب بحرینی ها ضربه خوردند؛ اگرچه نباید فراموش کنیم 
سرنوشت اول از همه دست خود هندبالیست های ایرانی بوده 

که می توانستند در بازی رودررو بحرین را شکست دهند.
برنامه هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال

پنجشنبه 30 آبان 1398
*گل گهرسیرجان................................................ماشین  سازی تبریز)ساعت15:30(
*پارس جنوبی جم...................................................................پیکان)ساعت17:45(

جمعه 1 آذر 1398
*تراکتور............................................................................شهر خودرو)ساعت15:30(
*پرسپولیس......................................................نفت  مسجدسلیمان)ساعت17:30(
*صنعت نفت آبادان.................................................................... سپاهان)ساعت18(

یک شنبه 3 آذر 1398
*سایپا..........................................................شاهین شهرداری بوشهر)ساعت1۶:15(
*ذوب آهن...................................................................................فوالد)ساعت17:30(

دو شنبه ۴ آذر 1398
*نساجی مازندران.................................................................استقالل)ساعت17:30(

امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختتساویبردبازیتیم

1106401311222. سپاهان

2962193620. شهر خودرو

310613115619. پرسپولیس

4105322191218. استقالل

510523118317. تراکتور

61044275216. فوالد

216-71044279. صنعت نفت آبادان

81028075214. نفت  مسجدسلیمان

9103341615112. پیکان

312-10103341114. ماشین سازی تبریز

311-11102531215. نساجی مازندران

69-1210235915. سایپا

48-1310154711. پارس جنوبی جم

47-1410145913. ذوب آهن

55-15905449. گل گهرسیرجان

172-1610028522. شاهین شهرداری بوشهر

جدول رده بندی لیگ برتر فوتبال- جام خلیج فارس

*هفتمین روز رقابت های تیراندازی قهرمانی آســیا در حالی دنبال شد 
که جواد فروغی در رشــته تپانچه بادی با 585 امتیاز رکورد برون مرزی را 
شکســت و به عنوان نفر ســوم راهی فینال شد و ششمین سهمیه المپیک 

2020 توکیو را برای ایران گرفت.

*تیم ملی شمشــیربازی سابر کشــورمان برای حضور در مسابقات جام 
جهانی قرار اســت چهارشنبه شب راهی مصر خواهد شد تا سهمیه المپیک 
خــود را نهایی کند اما نکته جالــب توجه اینکه تاکنون خبــری از روادید 
ملی پوشان نیست.باقرزاده، رئیس فدراسیون شمشیربازی در این مورد اظهار 

داشت: برای دریافت روادید این کشور به موقع اقدام کردیم اما دو روز مانده 
به اعزام هنوز از صدور آن خبری نیست.وی ادامه داد: برهمین اساس ایمیلی 
را به فدراســیون جهانی ارســال کردیم و منتظر خبر آنها هستیم.مسابقات 

شمشیربازی جام جهانی از 23 تا 25 آبان در قاهره برگزار می شود.

معاون وزیر ورزش و جوانان از ســمت خود اســتعفا کرد تا در 
انتخابات ریاست فدراسیون والیبال شرکت کند.

هفته گذشته زمان برگزاری انتخابات ریاست فدراسیون والیبال اعالم شد. 
قرار اســت این انتخابات 29 آبان برگزار شود و محمدرضا داورزنی هم یکی از 
نامزدهای کسب کرسی ریاست است. دیروز وزارت ورزش و جوانان اعالم کرد 
که داورزنی از ســمت خود به عنوان معاون توسعه ورزش حرفه ای و قهرمانی 

کناره گیری کرده است تا در انتخابات شرکت کند.
داورزنی پیش از ثبت نام در انتخابات گفته بود که اگر در انتخابات شرکت 
کند، ابتدا از ســمت خــود کناره گیری خواهد کرد. با این وجود او از پســت 
خود کنار نرفت و در انتخابات ثبت نــام کرد. پس از ثبت نام او، وزارت ورزش 
اعالم کرد که این اتفاق مغایرتــی با قانون ندارد و داورزنی می تواند همچنان 
معاون وزیر باقی بماند. وزارت ورزش همچنین اعالم کرده بود که اگر داورزنی 
در انتخابات فدراســیون والیبال پیروز شــود هم می تواند همچنان به عنوان 
سرپرست معاونت وزارت ورزش و جوانان، به کار خود ادامه دهد.با این وجود، 
2 روز پس از اعالم رســمی اســامی نامزدهایی که تائید صالحیت شــده اند، 
داورزنی اســتعفای خود را به وزیر ورزش تقدیم کرد تا بدون هیچ مشکلی در 
انتخابات شرکت کند. البته در خبر وزارت ورزش هیچ اشاره ای به این موضوع 

نشده که آیا مسعود سلطانی فر با این استعفا موافقت کرده  است یا نه.

داورزنی از معاونت قهرمانی
 وزارت ورزش و جوانان استعفا کرد


