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سرویس ورزشی-
رســانه های فوتبالی در بلژیک از نهایی شــدن 
پیوستن مارک ویلموتس به تیم ملی فوتبال ایران با 

۱/۵ میلیون دالر خبر دادند. 
فدراسیون فوتبال کشورمان پس از رایزنی های مختلفی 
که با مربیــان بین المللی برای انتخاب ســرمربی تیم ملی 
داشت، با مارک ویلموتس به توافق های نهایی دست یافته و 

این مربی بلژیکی به زودی وارد ایران خواهد شد. 
دیروز خبرگزاری تسنیم مدعی شد طبق هماهنگی های 
به عمل آمده، ویلموتس قرار اســت تا پایان هفته جاری به 
ایران ســفر کند تا توافق های نهایــی و امضای قرارداد برای 
قبول هدایت تیم ملی ایران صورت بگیرد. البته فدراســیون 
فوتبال تا عصر روز گذشته این خبر را به صورت رسمی تأیید 
نکــرد، اما منابع موثقی با اعالم ایــن خبر اعالم کرده اند که 
انتخاب این مربی 50 ســاله بلژیکــی برای هدایت تیم ملی 

ایران، نهایی شده و او به زودی به ایران سفر می کند. 
ویلموتس تا پایان هفته در ایران

دیروز رســانه های بلژیکی نیز از نهایی شــدن پیوستن 
مارک ویلموتس به تیم ملی فوتبال ایران با ۱/5 میلیون دالر 
خبر دادند. Voetbalnieuws نوشت: مارک ویلموتس، سرمربی 
بلژیکی مدتی است که بدون تیم بوده است و بعد از جدایی 
از تیم ملی فوتبال ســاحل عاج، فعالیتی در زمینه مربیگری 
نداشــته است. مارک ویلموتس قرار است به عنوان سرمربی 
تیم ملی فوتبال ایران اعالم شود. قرارداد او ۱/5 میلیون دالر 
اســت و قرار است دو دستیار بلژیکی نیز با خود به تیم ملی 

ایران بیاورد.
این سایت همچنین نوشته: به نظر می رسد یک دستیار 

ایرانی که جواد نکونام باشــد نیز در کادر مربیگری تیم ملی 
ایران باشد.

ویلموتــس در آخرین تجربه مربیگــری خود ۶ ماه در 
تیم ملی فوتبال ساحل عاج فعالیت کرد و قرار است جانشین 
کارلوس کی روش شود که هدایت کلمبیا را بر عهده گرفت.

حضور ویلموتس بلژیکی در ایران در شرایطی است که 
هموطنش جرج لیکنز هم اکنون هدایت تراکتورســازی را 

برعهده  دارد. 
نگاهی به کارنامه ستاره سابق بلژیک

اگر ویلموتس به عنوان ســرمربی تیم ملی معرفی شود، 

دوران بدون مربی بودن تیم ملی کشورمان به پایان رسیده 
و مربی خارجی به زودی ســکان هدایت ملی پوشان ما را به 

عهده می گیرد.
 اما این مربی خارجی کیســت؟ اگر جام جهانی 2002 
را خوب تعقیب کرده باشــید، حتما می دانید مرحله گروهی 
رقابت ها یک ســتاره قدیمی اما کم تر مورد توجه داشــت؛ 
مردی به نام مارک ویلموتس که در گروه هشــتم جام برای 

بلژیک گل زد و گل کاشت. 
ویلموتــس درســت در بهترین روزهای شــالکه کنار 
بازیکنانــی ماننــد ابه ســاند تا یــک قدمــی قهرمانی در 

بوندس لیگا پیــش رفت اما در پایــان دراماتیک ترین هفته 
پایانــی تاریــخ بوندس لیگا جام فصــل 200۱-2000 را به 
بایــرن داد. او در تمام بازی های بلژیــک در مرحله گروهی 
جام جهانی 2002 گل زد و نامی ماندگار به جا گذاشــت اما 
 پــس از آویختن کفش هایش برخــالف انتظار مربی بزرگی 

نشد. 
دوران مربیگری مرد 50 ساله چندان موفق نبود. شالکه، 
سن ترویدن و تیم ملی بلژیک تیم هایی بودند که او مربیگری 

کرده و البته چندان موفق نشان نداد.
همه انتظار داشــتند نسل طالیی بلژیک در یورو 20۱۶ 
به مقام قهرمانی برســد امــا تیم او حذف شــد و خودش 
هم شــغلش را از دســت داد. مارک ویلموتس پس از یورو 
20۱۶ اتهــام بزرگی به پدر تیبو کورتــوآ زد و او را به دادن 
اطالعات و ترکیب بلژیک به رســانه ها در جریان یورو متهم 
 کرد؛ اتهامــی که منجر به شــکایت کورتــوآ از ویلموتس 

شد.
او پــس از اخراج از تیم ملی بلژیک مدتی در هیچ تیمی 
حضور نداشت تا اینکه پیش از جام جهانی 20۱۸ روسیه به 
عنوان ســرمربی ساحل عاج انتخاب شد ولی پس از اینکه با 
شکست مقابل مراکش نتوانست ساحل عاج را به جام جهانی 

برساند، از این تیم اخراج شد.
حاال ویلموتس در آســتانه مربیگری در تیم ملی ایران 
قــرار دارد؛ آن هم با قراردادی به مبلــغ یک و نیم میلیون 
دالر. ویلموتس پس از جدایی از ساحل عاج آن هم پس از ۶ 
ماه فعالیت، تیم نداشــته و حاال قرار است 2 دستیار بلژیکی 
را همراه خودش به ایران بیاورد و شاید هم یک ایرانی به نام 

جواد نکونام دیگر دستیار مرد بلژیکی شود.

دو دستیار خارجی در کنار نکونام کادرفنی را تشکیل می دهند

1/5 میلیون دالر رقم قرارداد سرمربی تیم ملی فوتبال
یادبود سردار شهید مدافع حرم محمدرضاییویلموتس بلژیکی تا پایان هفته به تهران می آید

سرنوشت مشابه دو برادر
شــهید مدافع حرم حمید محمدرضایی از 
نســل ســرداران دفاع مقدس بود؛ بازمانده ای از 
لشــکر صاحب زمان)عج( بود که در مسیر فتح 
کربال جانباز شد و گمشده خود را 30 سال بعد، 

در مسیر دفاع از حرم یافت. 
وی در ســال ۱3۶۴ به جبهه اعزام شد و در 
سال ۱3۶۶ در عملیات والفجر ۱0 در آزادسازی 
شــهر حلبچه عراق و ســال ۱3۶٧ در عملیات 

بیت المقدس ۶ در منطقه سلیمانیه عراق شرکت و به مقام جانبازی نائل آمد. 
این شهید، معاون عملیات تیپ ۸2 صاحب االمر قزوین بود وفرماندهی عملیات 
مقابله با گروهک تروریســتی غرب کشــور )پژاک( در سال ۱3۹0 را برعهده 

داشت و نقش موثری در برقراری امنیت در آن منطقه ایفا کرد.
شــهید محمدرضایی اولین بار در ســال ۱3۹۱ و دومین بار، اردیبهشت 
سال ۱3۹۴ به منطقه سخنه در ٧0 کیلومتری تدمر سوریه به عنوان مستشار 
نظامی اعزام شــد که در تاریخ 2۴ اردیبهشــت همان سال، آن منطقه توسط 
گروهک داعش اشغال شــد و شهید سردار حمید محمدرضایی در آن منطقه 
مفقوداالثر شد. برادر بزرگترش، شهید علی محمدرضایی نیز دی سال ۶5 در 
عملیات کربالی ۴ شهید و مفقود شده بود. وقتی حاج حمید مفقود شد، پیکر  
برادرش نیز هنوز یافت نشــده بود. در ســال ۹۶ استخوان های علی پیدا شد. 
یکســال بعد، در اسفند ۹٧ پیکر حاج حمید پیدا شد. به این ترتیب دو برادر، 

سرنوشت و مسیری مشترک، در دو زمان را طی کردند.

حدیث دشت عشق

قهرمان کشتی آزاد آسیا مدال خود را 
برای آزادی زندانیــان جرائم غیرعمد اهدا 

کرد.
علیرضا کریمی با حضور در مراســم گلریزان 
در شهرستان فردیس مدال طالی قهرمانی آسیا 
خود را به نفع زندانیان جرائم غیر عمد به مزایده 
گذاشت که توســط اعضای شورای اسالمی شهر 
فردیس به قیمت 200 میلیــون ریال خریداری 
شــد.این مبلغ نیز بــرای آزادی زندانیان جرائم 
غیرعمــد در اختیار انجمن حمایــت از زندانیان 

استان البرز قرار گرفت.
کریمی در مورد اهدای مدال خود گفت: این مدال مربوط به مسابقات قهرمانی بزرگساالن در سال 20۱٧ میالدی بود 
که به میزبانی کشــور هند برگزار شد. قهرمان بازی های آسیایی جاکارتا ادامه داد: هدیه این مدال به آزادی زندانیان غیر 

عمد به پیشنهاد خانواده ام صورت گرفت تا بتوانم تاثیر اندکی در این بخش داشته باشم.
دارنده مدال برنز جهان بیان داشــت: از اقدامی که انجام دادم، خوشــحال هستم و سعی دارم بتوانم به کمک خداوند 
افراد گرفتار بیشتری را نجات دهم چرا که معتقدم حق این افرادی که به دلیل مشکالت مالی در زندان هستند دوری از 

خانواده و تحمل رنج و سختی نیست.

فروش مدال آسیایی کریمی برای آزادی زندانیان 
مسئول سازمان بسیج ورزشکاران شایعات فضای مجازی درباره تغییر نظر ورزشکاران ایران در رویارویی 

با رژیم اشغال گر قدس را رد کرد.
داود آذرنوش مســئول سازمان بسیج ورزشــکاران ضمن اعالم زمان برگزاری همایش تجلیل از ورزشکاران جوانمرد 
حامیان ملت مظلوم فلســطین در ۸ خرداد ســال جاری درباره شایعات در فضای مجازی، ضمن رد این اخبار و اطالعات 
درخصوص تغییر نظر ورزشــکاران ایرانی در رویارویی با ورزشکاران رژیم اشغال گر قدس، اظهار داشت: مطلقاً ورزشکاران 
ایرانی با ورزشــکاران رژیم جعلی صهیونیســتی مبارزه نخواهند داشــت وعلیرغم اینکه این موضوع خط قرمز نظام بوده 
خود ورزشــکاران عزیز ما در خط اول حمایت از مظلومان جهان بویژه مردم مظلوم فلسطین هستند و رژیم کودک کش 

صهیونیستی را به رسمیت نمی شناسند.
وی در ادامه گفت: همانطور که رهبر انقالب فرمودند تا چند ســال آینده اثری از این رژیم در روی کره زمین وجود 

نخواهد داشت.
روز یکشــنبه فدراســیون جهانی جودو در حالی در بیانیه ای از توافق با ایران در مورد » سیاســت عدم رویارویی با 
نمایندگان رژیم اشغالگر قدس« خبر داده که در مکاتبه کمیته ملی المپیک ایران چنین موضوعی وجود نداشت ولی گویا 
مســئوالن فدراسیون جهانی جودو که اتفاقا رابطه خوبی نیز به صهیونیست ها دارند آرزوهای خود را تبدیل به خبر کرده 

بودند!
الزم به یادآوری است در تمام این سالها ورزشکاران کشورمان در راستای دفاع از مردم مظلوم فلسطین هرگز حاضر 
به رویارویی با نمایندگان رژیم کودک کش صهیونیســتی نشــدند که در آخرین نمونه این منش پهلوانی می توان به عدم 

رویارویی آرین غالمی، علیرضا فیروزجا و محجوب با نمایندگان رژیم اشغالگر قدس اشاره کرد.

آذرنوش: ورزشکاران ما رژیم کودک کش را به رسمیت نمی شناسند

رئیس فدراسیون بســکتبال با بیان اینکه حامدحدادی خواستار ورود کمیته ملی المپیک به مسائل این 
فدراسیون شــده، گفت: ترجیح این است که مسائل در خانواده بسکتبال حل شود نه اینکه دیگر جریانات 

واسطه شوند. 
رامین طباطبایی در گفت وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ورود رئیس کمیته ملی المپیک به مسائل مرتبط با حامد 
حدادی بنا به درخواســت این بازیکن انجام شد، گفت: یک جلسه میان رئیس کمیته ملی المپیک و حامد حدادی برگزار 
شــده و صحبت هایی هم مطرح شده اســت. آقای صالحی امیری نتیجه این صحبت ها را با من در میان گذاشت. وی به 
مواردی اشاره داشت که ظاهراً از طرف حامد مطرح شده است. البته قرار است نشست مشترک دیگری هم برگزار شود و 
من هم در آن حضور داشته باشم اما به رئیس کمیته ملی المپیک گفته ام که فدراسیون بسکتبال با هیچ بازیکنی خصومت 

ندارد. از حدادی هم برای همه پنجره های انتخابی جام جهانی دعوت کرده بود.
رئیس فدراســیون بسکتبال تصریح کرد: نمی دانم چرا اینگونه عنوان شده که فدراسیون بسکتبال با حامد حدادی یا 
حامد حدادی با فدراسیون بسکتبال مشکل دارند درحالیکه حداقل عملکرد ما نشان می دهد همیشه و در هر شرایطی از 
این بازیکن به حضور در اردوی آماده سازی دعوت کرده ایم. از مجموع ۶ پنجره انتخابی جام جهانی، دیدارهای پنجره اول 
در دوره مدیریت محمود مشــحون برگزار شــد که حامد حدادی در آن حضور نداشت همانطور که در پنجره های چهارم، 
پنجم و ششم هم غایب بود.  رئیس فدراسیون بسکتبال در پاسخ به پرسش دیگر مبنی بر اینکه »فکر می کنید این موضوع 
روی تصمیم آتی فدراسیون و کادر فنی در مورد حامد حدادی تأثیری داشته باشد؟«، گفت: فدراسیون بسکتبال مستقل 
اســت. ما در هر شــرایطی تصمیم نهایی خودمان را داریم اما از اینکه دوستانی بخواهند کمک حال باشند هم استقبال 
می کنیم. در کل به نظر اگر اینگونه موارد در خوِد خانواده بسکتبال مطرح شود، خیلی بهتر است. فدراسیون هم آمادگی و 
هوشمندی الزم را برای پرداختن به آنها دارد. فکر می کنم طی ماه های گذشته با عملکرد خود این موضوع را نشان دادیم.

تشریح چگونگی ورود کمیته ملی المپیک به ماجرای حامد حدادی
تعدادی از مدال آوران کشــورمان در بازی های آســیایی 20۱8 اندونزی دوشنبه مقابل وزارت ورزش و 

جوانان تجمع کردند.
تعدادی از ورزشکاران و مدال آوران بازی های آسیایی و پاراآسیایی کشورمان صبح دوشنبه در اعتراض به بدقولی های 

وزارت ورزش و جوانان و پرداخت نشدن پاداش های شان مقابل در وزارت ورزش و جوانان تجمع کردند.
 ورزشــکاران از رشــته های دوومیدانــی، قایقرانی، کاراته، کبدی، والیبال نشســته و چندین رشــته دیگر از جمله 
تجمع کننده های امروز بودند که اعتراض شان تبدیل پاداش سکه به حواله از سوی وزارت ورزش بود.محمد شروین اسبقیان 
مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیون ها در واکنش به تجمع ورزشکاران به جمع آنها آمد و صحبت کرد و از ورزشکاران 
خواست تا بروند و تعدادی از آنها به عنوان نماینده در وزارت ورزش حضور داشته باشند که با مخالفت ورزشکاران همراه 
بود. پیش از اعزام کاروان های ایران به بازی های آسیایی جاکارتا، مسئوالن ورزش کشورمان و در راس آن وزارت ورزش و 
جوانان اعالم کردند که به نفراتی که طال بگیرند ۱۶0 سکه، نقره ۸0 سکه و برنز ۴0 سکه تعلق می گیرد. همچنین قرار بود 
به مدال آوران در رشــته های تیمی نصف این پاداش اهدا می شود، اما پس از این مسابقات گفته می شود پاداش ها از سکه 

تبدیل به حواله و پول شده و همین موضوع ناراحتی ورزشکاران را به دنبال داشته است.
انتظار می رود قهرمانان ورزشــی شرایط اقتصادی حاکم را درک کنند و در چگونگی دریافت پاداش خود با مسئوالن 
ورزش راه بیایند. از سوی دیگر از مسئوالن ورزش نیز باید بی تدبیری را کنار بگذارند و وعده بی عمل به ورزشکاران ندهند. 
آنها وقتی نمی توانند بودجه الزم را تامین کنند، چرا قول پرداخت پاداش می دهند؟! ورزشــکاران ما در تمام این سالها به 
عشــق مردم و کشورشــان در صحنه های بین المللی افتخار آفرینی کرده اند، ولی وقتی پیش از شروع رقابت های مهم از 
جمله بازی های آســیایی مسئوالن ورزش وعده های مالی ریز و درشت می دهند، نتیجه اش می شود این اتفاقی که دیروز 

مقابل وزارت ورزش رخ داد!

تجمع اعتراضی برای دریافت پاداش ها!

سرویس ورزشی-
آنچه این روزها در کشــتی و درباره انتخابات ریاست فدراسیون کشتی از 
سوی برخی افرادی که به قول منصور برزگر »سابقه شان در کشتی مشخص و 
عیان است« مالحظه و مشاهده می شود، ضمن اینکه در شأن ورزش پهلوانی 
مثل کشــتی نیست، اما متاسفانه موضوع تازه و بی سابقه نیست و سال هاست 
رســیدن به پست و مقام و رئیس شدن و پشت میز مدیریت تکیه زدن، فکر و 
ذکر و هدف خیلی از ماها شده است که حاضریم برای رسیدن به آن، به شیوه 
پیشــنهادی نیکولو ماکیا ولی، فیلسوف ایتالیایی، دست به هر عمل و رفتاری 
بزنیم بدون در نظر گرفتن شــأن و شئون شخصی رعایت اصول انسانی، از هر 

وسیله ای برای باال بردن خود و زمین زدن دیگران استفاده کنیم.
متاســفانه این آفت و بال در عرصه های مختلف - نه فقط در ورزش و نه 
فقط در کشــتی - که تقریبا هر جایی که پای »ریاســت« و »رئیس شدن« و 
»انتخابات« و »رای« و »مجمع« و»صنــدوق« و... این طور حرف ها در میان 
باشــد، به جان جامعه افتاده اســت، این در حالی است که بزرگان ، آگاهان و 
آنها که به »خدا« معتقد و از »آخرت« خود بیمناک هســتند، همواره از زیر 
بار مســئولیت رفتن و امانت بزرگ امور مردم را برعهده گرفتن، اکراه داشته و 
بــه زحمت و اصرار فراوان دیگــران و صرفا برای ادای تکلیف و رضایت خدا و 
خدمت به مردم مســئولیت را گردن می گرفتند، آنان از عمق مفهوم و معنای 
این ســخن موالی متقیان علی)ع( هــم آگاه و به آن واقفند که فرمود: »و ان 
عملک لیس لک بطعمه و لکنه فی عنقک امانه« یعنی مســئولیت و ریاست، 
به منزله طعمه ای نیســت که بخواهی از آن به نفع خود از مواهب آن استفاده 
کنی، بلکه ریاست »امانتی« است به گردن خود تو که باید در قبال آن در دنیا 

و آخرت، در پیشگاه خدا و خلق پاسخگو باشی )مضمون معنا.(
باری، واقعیت امر این اســت که می بینیم و نمی توانیم منکرش شــویم. 
روزی در این مملکت شهید بزرگوار بهشتی می گفت: »ما شیفتگان خدمتیم، 
نه تشنگان قدرت«، اما امروز می بینیم و خیلی جاها ثابت شده است که عکس 
این ماجرا دارد اتفاق می افتد و برخالف آن روزها و ســال های اولیه انقالب و 
دفاع مقدس که »شیفتگان خدمت« در وسط معرکه های هول و مردافکن قرار 
داشــتند و با نثار خون خویش شیفتگی خود را به خدمت و بیزاری خود را از 
قدرت های پوشالی و پست های زودگذر، ثابت می کردند، حاال خیلی وقت ها و 
خیلی جاها این تشنگان پســت و مقام رئیس و ریاست و... هستند که جوالن 
می دهند و به مســئولیت مثل »طعمه« نــگاه می کنند و فقط و فقط به فکر 
بســتن بار خود و خانواده خود و باند و حزب سیاسی خود و... هستند، بدون 
اینکه به مسئولیت و امانتی که در قبال جامعه و خدمت به مردم دارند، حتی 

فکر کنند و...! 
بگذریم صحبت از انتخابات کشــتی بود. انتخاباتی که امیدواریم با همت 
مســئوالن ذیربط هر چه زودتر برگزار شود تا هر چه زودتر بساط این حرکات 
در رفتار زشــت و بی ظرفیتی ها آزاردهنده از ســوی کسانی که ظرفیت مدیر 

شدن را در خود دیده و پا به عرصه رقابت گذاشته اند! جمع شود. 
البته رقابت و فعالیت انتخاباتی و معرفــی برنامه ها و ایده های کاندیداها 
و... تا آنجا که در مســیر »اعتدال« باشــد و »توهین به دیگر رقبا« نباشد و... 
امری مباح و بلکه الزم است، اما آنچه که این روزها در کشتی از سوی بعضی 
افرادی که نامزد ریاست بر این رشته فدراسیون که بیش از دیگران باید بر آن 
حال و هوای پهلوانی و اخالقی حاکم باشــد، هستند، سر می زند، بیشتر جنبه 
»نفی دیگران« دارد تا اثبات خویشتن!، حالت خراب کردن و تحقیر دیگرانی 
را دارد که روزی و روزگاری نه چندان دور با یکدیگر رفیق و هم تیم بودند و 
با پوشیدن دوبنده تیم ملی، برای ایران عزیز و مردم بزرگوار آن افتخار آفرینی 

می کردند و...
برای همین هم هســت که صدای اعتراض بــزرگان چون منصور برزگر 
و محمــد بنا و... از این بداخالقی ها و حرمت شــکنی ها و ناپهلوانی ها و... بلند 
شده است، به طوری که منصورخان برزگر می گوید »متاسفانه برخی افراد که 
سابقه شان هم در کشــتی مشخص و عیان است برای مطرح کردن خودشان 
به دیگران توهین می کنند و عزت و حریم کشــتی را خدشه دار می سازند، ما 
باید از موال علی)ع(و... تبعیت کنیم و رهرو او باشــیم... اما متاسفانه می بینیم 
برای رســیدن به چیزهایی که هیچ ارزشی هم ندارد، به جان هم می افتند و 

حرمت شکنی می کنند... 
باز اســتاد برزگر در جای دیگر حرف هایش می گوید: »...متاسفانه عده ای 
از افراد برای اینکه دیده شــوند، دیگران را خراب می کنند که این کار خیلی 
زشــت و زننده اســت. چرا نمی آیید همدیگر را بزرگ کنید و به هم احترام 
بگذارید، هرکس رای آورد رئیس می شــود،... هرکس شایستگی بیشتری دارد 
ریاست فدراسیون را در دست بگیرد و به فکر کار کردن برای این رشته باشد، 

نه مسائل دیگر.«
و اجازه بدهید در ادامه چند جمله هم از محمد بنا که به حق او را »معمار 
کشــتی فرنگی ایران« لقب داده اند، در این باره بیاوریم و کالم را ختم کنیم؛ 
بنا می گوید: »... چقدر خوب است که تمام بزرگان کشتی آرام و بدون دغدغه 
حرف هایشــان را روز مجمع بزنند... چرا االن باید مردم را در صفحات مجازی 
درگیر چنین مسائلی کنید؟...« و در پایان هم چنین، حرف هایش را به عنوان 
یک بزرگتر جمع می کند. »خواهش می کنم بس کنید. کشــتی قداست دارد. 
شــما بزرگان کشتی هســتید و من کوچکتر از آن هستم که بخواهم شما را 
نصیحت کنم، اما دل آدم بــه درد می آید. به هم احترام بگذارید. باالخره روز 
انتخابات یک نفر انتخاب می شود و همه ما وظیفه داریم به آن یک نفر کمک 

کنیم...«
ما هم به ســهم خود امیدواریم این افرادی که برای ریاست کشتی رقابت 
می کنند، بیش از هر چیز شأن و منزلت خود را حفظ کنند و از رفتار سخیف 
و بچگانه که جدا مایه تاسف است دست بردارند و در یک رقابت سالم شرکت 
کنند و ســرانجام هم هر کســی رای بیشتر آورد، همگی به یاری او و در واقع 
کمک کشــتی بیایند و... حرف آخر هم اینکه متأسفانه همان طور که در آغاز 
مطلب گفته شــد، جنگ برای ریاست و دســت زدن به هر حربه و وسیله ای 
برای تصاحب جایگاه قدرت، آفتی اســت که در اکثر جاها دیده می شــود که 
حاال به ورزش کشــتی و قهرمانان دیروز آنکه جملگی متواضع و ســربزیر و 
بی ادعا بودند، ســرایت کرده است، شروع آن هم بدون تعارف از عرصه ها و در 
صحنه های سیاسی کشــور شروع شد و... خالصه این آشی است که برخی از 
بازیگران سیاســی از چند سال پیش برای جامعه پخته اند و حاال اثرات زیانبار 
و ضدفرهنگــی آن را همگی داریم با تمام وجود احســاس می کنیم و... البته 

زجر می کشیم.

رفقای دیروز، چرا امروز 
یکدیگر را خراب می کنند؟!

نکته  ورزشی

*بهروز نعمتی سرپرست فدراسیون کشتی در حکمی ناصر فروتن داور درجه یک بین المللی کشتی را بعنوان 
سرپرست کمیسیون داوران فدراسیون کشتی منصوب کرد.همچنین سرپرست فدراسیون کشتی از زحمات 
محمد ابراهیم امامی داور المپیکی و رئیس پیشین کمیسیون داوران فدراسیون کشتی در مدت مسئولیت این 
کمیسیون قدردانی کرد. پیش از این هم سرپرست فدراسیون کشتی در کمیته روابط عمومی تغییراتی به وجود 
آورده بود و به نظر می رسد تغییرات بازهم ادامه دار خواهد بود.برخی شایعات حکایت از این دارد که در روزهای 
آینده دبیر فدراسیون و نایب رئیس بانوان هم شــامل این روند تغییرات خواهند شد.به نظر می رسد نعمتی با 

وجود دوره کوتاه سرپرستی خود تا انتخابات قصد دارد بدنه فدراسیون را دچار تغییرات کند.
*پس از تجمع تعدادی از قهرمانان آسیایی و پاراآسیایی جاکارتا مقابل وزارت ورزش و جوانان برای احقاق حق خود، پیمان 
نصیری دارنده مدال طالی دوی ۱500 متر بازی های پاراآسیایی جاکارتا از برگزاری جلسه احتمالی ورزشکاران با وزیر ورزش 
و جوانان در روز چهارشنبه 25 اردیبهشت خبر داد.وی گفت: اگر روز چهارشنبه جلسه وزیر ورزش با ورزشکاران به هر دلیلی 

برگزار نشود، اوایل هفته آینده ورزشکاران جلوی مجلس تجمع خواهند کرد.
* حسام الدین جعفری سرپرست تیم ملی کشتی فرنگی در مورد زمان برگزاری اردوی بعدی گفت: فرنگی کاران 
اردونشــین مرحله جدید تمرینات خود را روزهای ۳0 اردیبهشت تا ۹ خردادماه برگزار خواهند کرد که نفرات 
اعزامی به جام تورلیخانوف قزاقســتان نیز دو روز زودتر در اردو حاضر می شوند. رقابت های بین المللی کشتی 
فرنگی جام تورلیخانوف روزهای ۴ و ۵ خردادماه در شهر آلماتی قزاقستان برگزار می شود. رقابت های کشتی 

قهرمانی جهان و گزینشی المپیک 2020 توکیو روزهای 2۳ تا ۳۱ شهریورماه در شهر نورسلطان کشور قزاقستان 
برگزار خواهد شد.

* طی حکمی از ســوی حســین ثوری رئیس فدراسیون بوکس، علیرضا اســتکی به عنوان مدیرفنی تیم های ملی انتخاب 
شد.اســتکی پیش از این هدایت تیم ملی بوکس ایران را بر عهده داشت و چندی پیش هم به عنوان مربی امیر علی اکبری 

در مسابقات MMA فعالیت داشت.
* پس از جام جهانی شمشیربازی اسپانیا، رنکینگ جدید سابریست ها اعالم شد که بر اساس آن همچنان علی 
پاکدامن بهترین جایگاه در میان ایرانی ها را دارد. تیم ایران هم در رنکینگ بخش تیمی پنجم جهان است. تیم 
ایران در جام جهانی اسپانیا ۳2 امتیاز کسب کرد که این اولین رقابت برای کسب سهمیه تیمی المپیک 2020 
بود. *رنکینگ انفرادی سابریست های ایران:۱۷- علی پاکدامن،20- مجتبی عابدینی،۶۷- محمد رهبری،۹2- 
فرزاد باهر،۹۶- محمد فتوحی*رنکینگ تیمی:۱- کره جنوبی ۴00 امتیاز،2- ایتالیا ۳۶۴ امتیاز،۳- مجارستان 

۳00 امتیاز،۴- روسیه 2۶2 امتیاز،۵- ایران 2۵2 امتیاز.
*تیم منتخب کشــتی فرنگی جوانان ایران در رقابت های بین المللی جام ایوانوویچ شــرکت می کند.رقابت های بین المللی 
کشــتی فرنگی بزرگســاالن یادواره لوبومیر ایوانوویچ روز شنبه ۱۱ خردادماه در کشور صربستان برگزار می شود.تیم کشتی 
فرنگی جوانان ایران خود را برای شرکت در رقابت های قهرمانی آسیا که روزهای ۱۸ تا 23 تیرماه در شهر چونبوری تایلند 

و مسابقات قهرمانی جوانان جهان که روزهای 2۱ تا 2٧ مردادماه در شهر تالین استونی برگزار می شود، آماده می کند.

خواندنی از ورزش ایرانخواندنی از ورزش ایران

صفحه 9
سه شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳9۸

۸ رمضان ۱۴۴۰ - شماره ۲۲۱۸۵

احیای ارزش های ضربه خورده
چندی قبل فرهاد مجیدی سرمربی موقت استقالل تصمیم به کنار 
گذاشتن طارق همام عراقی گرفت. او در تشریح دالیل اخراج همام گفت: 
او تا زمانی که من در این تیم هســتم در اســتقالل جایی ندارد. معنی 
ندارد، بازیکن وقتی می فهمد در »ارنج« اصلی نیســت، ساکش را بردارد 
و رختکن را ترک کند! پیراهن تیم اســتقالل ارزش دارد و اما بعضی آن 
را بــی ارزش کرده اند، من می خواهم ارزش این پیراهن را احیاء کرده، به 

آن برگردانم.« 
ما از این اظهارات آقای مجیدی اســتفاده کــرده، عرض می کنیم: 
امیدواریــم نه فقط فرهاد خان، بلکه هر کــس در هر تیمی و هر جایی 
که در این فوتبال، ســمت و مسئولیتی دارد، ارزش های ضربه خورده و 
از دســت رفته اخالقی و معنوی )مثــل همین ارزش پیراهن، یا حرمت 
بزرگ تــر یا...( را احیاء کنــد و برگرداند، چون بــاور کنید، بدون احیاء 
ارزش ها و جاری شــدن در رگ های فوتبال )و ورزش( پیشرفت و بهتر 

شدن، امکان ندارد...!

ضربه آزاد

برنامه پخش زنده ورزش از تلویزیون
چهارشنبه 2۵ اردیبهشت

فینال جام حذفی ایتالیا
*آتاالنتا..........................................................التزیو)ساعت 23:۱5 - شبکه ورزش(

آگهی فقدان سند 
آقای مهران جمشیدی با تســلیم دو برگ استشهاد گواهی شده دفترخانه 30 اهواز 
مدعی است که سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی 1140/8138 
واقع در بخش 3 اهواز در دفتر- صفحه- ذیل ثبت- به نام مهران جمشیدی ثبت و 
ســند مالکیت صادر و تسلیم گردیده و برابر سند قطعی شماره- به تاریخ- تنظیمی 
دفترخانه- اهواز نامبرده/ مع الواســطه انتقال قطعی یافته که برابر اسناد- به ترتیب 
تاریــخ- تنظیمی دفترخانه- اهــواز به ترتیب به نفع- در رهن اســت که به علت 
ســهل انگاری مفقود گردیده لذا به دستور تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه 
قانون ثبت مراتب جهت اطالع عموم یک نوبت آگهی می شــود که هر کس مدعی 
انجام معامله یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشد می تواند ظرف مدت ده روز از 
تاریخ انتشــار این آگهی اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد و در غیر اینصورت 
پس از ســپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت المثنی به نام مالک 

صادر خواهد شد.
قادریان- رئیس ثبت اسناد و امالک 
ناحیه سه اهواز  5/5۸3م /الف

برنامه دیدارهای هفته سی ام لیگ برتر فوتبال
پنجشنبه 2۶ اردیبهشت ۱۳۹8 

* استقالل........................................................................................... سپیدرود رشت 
* ماشین سازی تبریز...................................................................... پدیده شهرخودرو 
* سایپا............................................................................................ صنعت نفت آبادان 
* نفت  مسجدسلیمان................................................................................. ذوب آهن 
* سپاهان....................................................................................... استقالل خوزستان 
* نساجی مازندران.............................................................................................. پیکان 
* فوالد...................................................................................................... تراکتورسازی 
*پارس جنوبی جم..................................................................................... پرسپولیس 

تمام دیدارها از ساعت 2۱:30 آغاز می شود.

امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختتساویبردبازيتیم

1291513135142158. پرسپولیس

2291413244202455. سپاهان

329159538122654. استقالل

429158630151553. پدیده 

529149640231751. تراکتورسازی

62991282626039. ذوب آهن

238-72991192830. سایپا

937-829910102837. فوالد

635-92998122733. پیکان

234-102961672830. صنعت نفت آبادان

233-112961582729. نساجی مازندران

430-122979132832. پارس جنوبی جم

629-132941781824. ماشین سازی تبریز

1821-1429312141432. نفت  مسجدسلیمان

2820-1529311152351. سپیدرود رشت

* 2612-162939171945. استقالل خوزستان

جدول رده بندی لیگ برتر فوتبال - جام خلیج فارس

ســند کمپانی و برگ ســبز خودرو پژو PARS XU7 به 
شماره پالک 587 ج 58- ایران 24 به رنگ سفید- روغنی 
مدل 1393 و شــماره موتور 124K0464077 و شــماره 
از  و  شده  شاسیNAAN01CA5EH135675 مفقود 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ ســبز پراید هاچ بک سیستم سایپا تیپ 111SE به رنگ 
 M13/5686476 ســفید روغنی مدل 1395 شــماره موتور
شماره شاسی NAS431100G5882083 و شماره انتظامی 
52 ایــران 593 ج 27 به نام خانم مریــم مبارکی چهکندی 
فرزند محمدحســین به شــماره ملی 0651125626 مفقود 

گردیده از درجه اعتبار ساقط می باشد.
برگ تردد خودرو ســواری هیوندای آزرا به شماره پالک 17188 - اروند 
 G6DEDA078578 شخصی به رنگ سفید مدل 2014 و شماره موتور
و شــماره شاســی KMHF41H5EA300001 مفقود شده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.
ســند کمپانی و برگ سبز خودرو ســواری پراید جی تی ایکس آی به شماره پالک 
736 ص 27 - ایران 14 به رنگ نقره ای - متالیک مدل 1387 و شــماره موتور 
2578672 و شــماره شاسی S1412287830926 مفقود شــده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

در اجرای پرونده کالســه 9700260 له بانک ملت شــعبه مرکزی مالیر و علیه شیما نجفی زاده 
)وام گیرنده( و حجت اله نجفی زاده )راهن( مورد وثیقه ســند رهنی شــماره 92/10/01-40838 
تنظیمی دفترخانه شــماره 5 مالیر که توسط کارشناس رسمی دادگستری در تاریخ 1397/10/9 
ارزیابی و قیمت آن قطعی گردیده اســت از طریق مزایده به فروش می رسد محل، حدود، مقدار و 

توصیف اجمالی ملک بشرح ذیل می باشد.
ششــدانگ یکدستگاه آپارتمان پالک ثبتی 5 فرعی از 2018 اصلی بخش یک مالیر به مساحت 
69 متر مربع واقع در ســمت شمال غربی طبقه همکف که ســند مالکیت اصلی به شماره چاپی 
062281 سری ب سال 96 با شماره دفتر الکترونیکی  139620326006006485 به نام حجت اله 
نجفی زاده صادر و تسلیم گردیده است و دارای حدود و مشخصات اربعه: شماال: اول بطول )1/10( 
متر تحتانی و فوقانی دیواریست به پالک 2017 اصلی دوم در سه قسمت که قسمت اول شرقی 
و سوم غربی است بطول های )1/15( متر و )2/40( متر )1/20( متر دیوار و پنجره است و نورگیر 
مشــاعی ســوم بطول )3/25( متر تحتانی و فوقانی دیوار است به پالک 2017 اصلی، شرقا، اول 
بطول )6/40( متر دیوار اشــتراکی است به پالک 4 فرعی از 2018 اصلی دوم در سه قسمت که 
قسمت اول جنوبی و قسمت سوم شمالی است بطول های )1/15( متر و )0/60( متر و )1/15( متر 
دیواریســت به داکت مشاعی ســوم بطول )2/70( متر دیوار اشتراکی به پالک 4 فرعی از 2018 
اصلی چهارم در دو قسمت که قسمت اول جنوبی است بطول های )2/10( متر و )3/30( متر درب 
و دیواریســت به راه پله مشاعی جنوبا: بطول )3/10( متر دیوار اشتراکی با پارکینگ غربا: یک در 
دو قسمت که قسمت دوم جنوبی است بطول های )3/20( متر و )1/60( متر دیوار و پنجره ایست 
به نورگیر مشــاعی دوم بطول )9/30( متر دیواریســت به پالک 2017 اصلی، بانضمام انباری به 
مســاحت 2/58 متر مربع با حدود اربعه: شماال: بطول )2/25( متر دیوار اشتراکی به انباری شماره 
یک شــرقا: بطول )1/15( متر درب و دیواریســت به پارکینگ جنوبا: بطــول )2/25( متر دیوار 
اشتراکی به انباری شماره سه غربا: بطول )1/15( متر درب و دیواریست به پالک 2017، بانضمام 
پارکینگ به مساحت 12/37 متر مربع با حدود اربعه: شماال: بطول )4/50( متر به محوطه مشاعی 
شرقا: بطول )2/75( متر به محوطه مشاعی جنوبا: بطول )4/50( متر به پالک 2019 غربا: بطول 

)2/75( متر به پارکینگ شماره 10؛ حقوق ارتفاقی طبق قانون تملک آپارتمان ها؛
گزارش کارشناسی: ارزش ششدانگ یک واحد آپارتمان مسکونی عرصه و اعیان در طبقه همکف 
)یک متر پایین تر از همکف می باشــد( ضلع شــمال غربی دارای پارکینگ و انباری و قدرالسهم 
از مشــاعیات به پالک ثبتی 5 فرعــی از 2018 اصلی بخش یک مالیر متعلق به آقای حجت اله 
نجفی زاده به مساحت بنای 69 متر مربع با اسکلت فلزی و نمای آجر سه سانتی دارای امتیاز آب 
و برق و گاز واقع در خیابان شــهید رجایی کوچــه بحرینی که با در نظر گرفتن موقعیت و مکان 
ملک و مصالح بکار رفته و قدمت بنا، به ارزش 760/000/000 ریال معادل هفتاد و شش میلیون 

تومان برآورد می گردد.
پالک فوق از ســاعت 9 الی 12 روز شنبه مورخ 1398/3/11 در اداره ثبت اسناد و امالک مالیر 
واحــد اجرا واقع در مالیر میدان انقالب ابتدای بلوار نبوت از طریق مزایده به فروش می رســد.  
مزایده از مبلغ 760/000/000 ریال )معادل هفتاد و شــش میلیون تومان( شــروع و به باالترین 
قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود، الزم به ذکر است پرداخت بدیهی های مربوط به آب، برق، 
گاز اعم از حق انشــعاب و یا حق اشــتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد 
و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شــهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن 
معلوم شــده یا نشده باشــد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجودمازاد وجوه پرداختی 
بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقداً 
وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در 

همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.
تاریخ انتشار: 2۴/2/۱3۹۸

آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد رهنی(

آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد رهنی(

محمدرضا امینی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان مالیر

محمدرضا امینی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان مالیر

در اجرای پرونده کالسه 9400033 له بانک ملت شعبه بازار مالیر و علیه مجید، وحید، فرزاد، 
علی محمد، محمود، ســعید، فرزانه و زهره ترکاشــوند )وراث مرحوم محمدصفر ترکاشوند(، 
مورد وثیقه ســند رهنی شــماره 83806-85/06/19 تنظیمی دفترخانه شماره 2 مالیر که 
توسط کارشناس رسمی دادگســتری در تاریخ 97/6/27 ارزیابی و قیمت آن قطعی گردیده 
اســت از طریق مزایده به فروش می رسد، محل، حدود، مقدار و توصیف اجمالی ملک بشرح 

ذیل می باشد.
ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 695 متر مربع پالک 59 فرعی از 7 اصلی بخش 4 
مالیر که ســند مالکیت ذیل ثبت 7415 صفحه 169 دفتر جلد 58 امالک بخش مربوطه به 
نام محمدصفر ترکاشوند با حدود و مشخصات ذیل صادر و تسلیم گردیده است: شماال: بطول 
)18/20( متر دیوار به دیوار 60 فرعی از 7 اصلی، شرقا: بطول )33/45( متر درب و دیواریست 
به کوچه، جنوبا: اول بطول )10/80( متر دیوار به دیوار 58 فرعی از 7 اصلی دوم بطول )12( 
متر دیوار به دیوار 57 فرعی از 7 اصلی، غربا: بطول )25/70( متر درب و  دیواریست به حریم 

جاده مالیر - بروجرد، حقوق ارتفاقی ندارد.
گزارش کارشناسی: ارزش ششدانگ عرصه و اعیان پالک ثبتی 59 فرعی از 7 اصلی بخش 
4 مالیر واقع در مالیر، بخش ســامن، روســتای نازول، بر جاده مالیر - بروجرد کدپســتی 
6576144518 به مســاحت 695 متر مربع، کل اعیان موجود در عرصه مذکور شــامل دو 
ساختمان جداگانه، اولی با زیربنای 140 متر مربع، یک طبقه با نمای سیمان سفید، دیوارهای 
آجرفشــاری، سقف طاق ضربی با قدمت در حدود 15 سال، دومی با زیربنای 130 متر مربع، 
یک طبقه با نمای سنگی، دیوارها آجرفشاری، سقف طاق ضربی با قدمت در حدود 10 سال، 
انشــعابات آب و برق و گاز دارند، بر ملک به کوچه مجاور 35/70 متر می باشــد و به مبلغ 

1/050/000/000 ریال معادل یکصدوپنج میلیون تومان برآورد می گردد.
پالک فوق از ساعت 9 الی 12 روز یکشنبه 1398/3/12 در اداره ثبت اسناد و امالک مالیر 
واحد اجرا واقع در مالیر میدان انقالب ابتدای بلوار نبوت از طریق مزایده به فروش می رسد. 
مزایده از مبلغ 1/050/000/000 ریال معادل یکصدوپنج میلیون تومان شروع و به باالترین 
قیمت پیشــنهادی نقدا فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، 
برق، گاز، اعم از حق انشــعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای 
آنها باشــد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه 
رقم قطعی آن معلوم شــده یا نشده باشــد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود 
مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد خواهد شد 
و نیم عشــر و حق مزایده نقداً وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، 

مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.
تاریخ انتشار: 24/2/1398

م الف 2۳۱

م الف2۳۱

جشن قهرمانی زنیت و لباس جالب آزمون 

تیم زنیت یک شنبه شب پس از پایان دیدار برابر زسکا مسکو جشن قهرمانی 
گرفت.

 زنیت هفته پیش با شکســت لوکوموتیو قهرمانی اش در لیگ یک روسیه 
را قطعی کرد. تیم ســردار آزمون یک شنبه شب پس از پیروزی 3 بر یک مقابل 
زســکا مسکو در میان هوادارانش جشن قهرمانی گرفت. مهاجم ایرانی با لباس 
ترکمنی در این جشــن حاضر شد. این نخستین قهرمانی آزمون در رقابت های 

باشگاهی اروپایی بود.
۳ دارنده کفش طالی انگلیس از آفریقا!
سه دارنده کفش طالی فوتبال انگلیس از قاره آفریقا هستند.

هفته پایانی رقابت های لیگ برتر انگلیس یکشنبه شب برگزار شد و تیم 
منچستر سیتی قهرمان شد و لیورپول به نایب قهرمانی بسنده کرد.

در پایــان این فصل از رقابت ها، 3 بازیکن به طور مشــترک کفش طال را 
بدست آوردند. بر این اساس محمد صالح، پیر امیریک اوبامیانگ و سادیو مانه 

هر کدام 22 گل به ثمر رساندند.
نقطه مشترک این سه ستاره، این است که هر کدام از آنها ستاره های قاره 

سیاه و آفریقا است که موفق شدند این عنوان را بدست آورند.

اخراج سرمربی جهانبخش از برایتون
مســئوالن باشگاه برایتون، کریس هیتون را از سمت سرمربیگری 

این تیم برکنار کردند.
بــه گزارش گاردینف با پایان فصل ۱۹-20۱۸ لیگ برتر انگلیس، 
مســئوالن باشگاه برایتون، کریس هیتون سرمربی این تیم را از سمت 
سرمربیگری این تیم برکنار کردند. او توانست برایتون را در جام حذفی 
به نیمه نهایی برساند که در نهایت مغلوب منچسترسیتی شد ولی در 
لیگ برتر نتایج چندان خوبی کسب نکرد.این مربی در 23 دیدار اخیر 
خود تنها به 3 برد دســت یافته بود و همین نتایج ضعیف باعث شــد 
تا از او ســمت سرمربیگری برایتون برکنار شود.هیتون در سال 20۱۴ 
هدایت برایتون را بر عهده گرفت و توانست این تیم را در سال 20۱٧ 

به لیگ برتر برساند.
ســایت باشــگاه برایتون با تأییــد این خبر نوشــت: این یکی از 
سخت ترین تصمیمات مدیران باشگاه بود که این مربی را برکنار کنند 
و در ادامه برای هیتون آرزوی موفقیت کرده است. علیرضا جهانبخش 
بازیکــن ایرانی در تیم برایتون زیــر نظر این مربی کار کرد و باید دید 
بــا رفتن هیتون، چه مربی هدایــت برایتون را بر عهده می گیرد و چه 

برنامه ای برای بازیکن ایرانی دارد.
باروس وارد MMA می شود

کشتی گیر آمریکایی و قهرمان المپیک و جهان قصد دارد که یک بار 
شانس خود را در هنرهای رزمی MMA امتحان کند.

جردن باروس، کشتی گیر آمریکایی و قهرمان المپیک و جهان گفت 
قصد دارد که یک بار شانس خود را در هنرهای رزمی MMA امتحان کند.
باروس 30 ساله و دارنده یک مدال طالی المپیک و چهار مدال طالی 
جهان پس از شرکت در مسابقات »کشتی در خیابان« در این مورد اظهار 
داشت: من مطمئن هستم که می توانم در مبارزات UFC به موفقیت برسم 
اما این بدان معنا نیســت که می خواهم در این مسابقات به میدان بروم و 

خودم را ثابت کنم.
وی خاطر نشــان کرد: در ورزش های رزمی شــما نمی توانید تنها بر 
مهارت کشتی متکی بوده و باید به هنرهای این ورزش هم آشنا باشید اما 

می خواهم یکبار شانس خود را در MMA امتحان کنم.

اخبار ورزش جهان


