
ورزشی 

سرویس ورزشی-
عدم هماهنگی و شــاید هم کارشکنی موجب شد 
تیم فوتبال پرسپولیس برای سفر به عربستان با مشکل 

رو به رو شود.
اعضای تیم پرسپولیس که به دلیل برگزاری اردوی تیم ملی 
با یک روز تاخیر قرار بود راهی عربستان شوند، دیروز نتوانستند 
تهران را بــه مقصد ریاض ترک کنند. این در حالی اســت که 
اعضای تیم پرســپولیس از ساعت ۱۰ صبح در فرودگاه مهرآباد 
حاضر شدند و قرار بود ســاعت ۱۱ با پرواز چارتر و اختصاصی 

به ریاض بروند که باتوجه به ناهماهنگی ها این اتفاق رخ نداد. 
یحیی گل محمدی نیز اعتراض تندی را نســبت به تاخیر 
پرواز تیمش نشــان داد و با انتشار یک عکس اعالم کرد که او و 
کادرش برای هواخوری در فرودگاه حضور دارند! سرانجام پس از 
ساعتها تاخیر، اعضای تیم پرسپولیس پس از اینکه اطمینان پیدا 
کردند قرار نیست راهی ریاض شــوند، فرودگاه را ترک کردند. 
نکته مهم اینکه قرمزهای پایتخــت باید یک روز هم در ریاض 
قرنطینه شــوند و حاال در فاصله سه روز تا بازی الهالل، در سفر 

به این کشور هم ناکام مانده اند.
پس از این اتفاق باشگاه پرسپولیس در سایت رسمی خود 
نوشت: عرف بین المللی می طلبد تیم های ورزشی، بدون مشکل 
موفق به خروج از کشــورهای خود و رســیدن به کشور مقصد 
شوند اما این طور به نظر می رسد که کارشکنی از سوی فرودگاه 
ریاض باعث ایجاد شرایطی شد تا اعضای تیم فوتبال پرسپولیس 
ســاعت ها در فرودگاه مهرآباد معطل شوند و در نهایت حاصلی 
برای شــروع سفر نداشته باشــند. در این شرایط انتظار می رود 
فدراسیون فوتبال کشورمان از طریق کنفدراسیون فوتبال آسیا، 

اتفاقات رقم خورده را پیگیری کند.
پیروانی: AFC و فدراسیون عربستان 

باید جوابگو باشند
افشین پیروانی سرپرســت تیم فوتبال پرسپولیس پس از 
لغو پرواز پرسپولیس به کشــور عربستان گفت: واقعا هیچ چیز 
درباره زمان پرواز نمی دانیم. امیدوارم پرواز کنیم چون باید طبق 
پروتکل ها ۲۰ ســاعت در قرنطینه و حباب بهداشتی باشیم تا 
سپس مجوز تمرین پیدا کنیم. ما یک روز بعد از بازی با استقالل 
تاجیکستان درخواست ویزا کردیم تا برای سفر به عربستان دچار 
مشــکل نشویم اما این رفتارها را کردند. تا همین االن هم به ما 
 روادید نداده اند. گفته اند به فرودگاه بیایید و پس از انگشت نگاری

 و چشــم نگاری بتوانید وارد شــوید. وی دربــاره پیگیری های 
فدراســیون فوتبــال در این باره گفت: مــا چندین و چند نامه 
از طریق فدراســیون داده ایم و پیگیر هســتیم. یک ماه اســت 
درخواســت کردیم ویزا بدهند اما باز هم خبری نیســت. به ما 
می گویند بــرای پرواز دیر اقدام کرده ایــم. حاال من می خواهم 
بگویم برای پرواز شاید دیر اقدام کردیم اما برای ویزا که یک ماه 
پیش درخواست دادیم. من در جریان جزئیات پرواز نیستم. پرواز 

بهانه و کارشکنی است که دارد به ما آسیب می رساند.
پیروانی درباره بازگشــت بازیکنان و مربیان به منزل برای 
استراحت کردن تاکید کرد: این قدر زمان پرواز را هر نیم ساعت 
به تأخیر انداختند که نتوانســتیم کاری کنیم. خواستیم تمرین 
کنیم که تصور کردیم شاید بگویند زمان پرواز می شود و مجبور 

می شویم به فرودگاه برویم.
وی رفتار ســعودی ها را کارشــکنی توصیف کرد و گفت: 
باشگاه الهالل و فدراسیون فوتبال عربستان باید پاسخگو باشند. 
AFC هم باید جواب بدهد. کنفدراســیون فوتبال آسیا می گوید 
فقــط چهار روز قبل از بازی باید ســفر کنید. شــاید ما دلمان 
بخواهد یک هفته زودتر برویم شــاید هم بخواهیم یک روز قبل 
ســفر کنیم. البته اگر امروز می رفتیم، سه روز تا بازی با الهالل 

زمان داشتیم.

سرپرســت پرســپولیس درباره اینکه آیا پرسپولیس امور 
مربوط به پرواز خود را به درســتی انجام داده است؟ خاطرنشان 
کــرد: ما قطعاً می دانســتیم چــه کار کنیم. به نظر می رســد 
مجموعه ای کارشکنی می کند که از سوی ما نبوده است. وقتی 
هنوز پس از دو ســال نمی توانیــم میزبانی کنیم و حتی جلوی 
چشــم هواداران خود بازی کنیم باید با این مســائل هم رو به رو 

شویم.
درخواستی که دیر ارائه شد

بــا وجود صحبت هــای پیروانــی پیگیری ها از ســازمان 
هواپیمایی حاکی از آن اســت که با توجه به اختالفات بین دو 
کشــور طی دو سال گذشــته، ایران پرواز برنامه ریزی شده به 
این کشور نداشته و اگر پرواز مسافری به مقصد ریاض یا دیگر 
شهرهای عربستان انجام شــده با هماهنگی قبلی و به صورت 
موردی بوده اســت که باید حداقل ۷۲ ساعت قبل درخواست 
آن ارائه شــود. این در حالی اســت که باشگاه پرسپولیس روز 
سه شنبه درخواســت خود را برای پرواز به عربستان ارائه داده 
و با وجود تاخیر در ارســال این درخواست، مسئوالن سازمان 
هواپیمایی و دیگر دســتگاه های متولی در حال پیگیری برای 

انجام این پرواز هستند.  
در حالی که شــواهد و قرائن از ســمت باشگاه پرسپولیس 

گواه ایــن را می دهد که این باشــگاه برای ســفر کاروانش به 
عربســتان همه تمهیدات الزم را انجــام داده و عدم پرواز صبح 
ایــن تیم ربطی به کم کاری باشــگاه ندارد و آن را کارشــکنی 
از ســوی ســعودی ها عنوان کردنــد اما به نظر می رســد این 
 شــرایط نامناســب برای سرخپوشــان فقط دالیل برون مرزی 

ندارد.
اســتوری منتشر شده از سوی یحیی گل محمدی حکایت 
از این دارد که ظاهرا باید این عدم پرواز را در داخل جست وجو 
کرد. او در گالیه خود عنوان کرده که بعد از 5 ســاعت معطلی 
به دلیل برخــی عدم هماهنگی ها و بی خیالــی بعضی به خانه 
برگشــتند. اینکه منظور او چه کســی یا کسانی است شاید به 

زودی مشخص شود.
توضیحاتی که سرپرست پرسپولیس

 حذف کرد
دیروز هم مجید صدری سرپرســت باشگاه پرسپولیس بعد 
از اینکــه کاروان این تیم بعد از 5 ســاعت معطلی در فرودگاه 
مهرآباد در نهایت مجوز پرواز به ســمت عربســتان را دریافت 
نکردند و به منازل خود برگشــتند، در صفحه اینســتاگرامش 
پستی را منتشــر کرد که در آن نوشته بود: »اتفاق باورنکردنی 
دیگری علیه پرســپولیس رقم خورد. همه چیــز را مهیا کرده 
بودیم تا تیم در ســاعت ۱۱ به عربســتان سفر کند اما از سوی 
کشــور عربســتان اجازه فرود به پرواز ما داده نشــد. به همین 
 خاطر تصمیم بر این شــد تا بازیکنان برای استراحت، به منزل 

برگردند.
با این حال شــخصا ایــن موضوع را ار طریق شــکایت به 
کنفدراســیون فوتبال آسیا پیگیری می کنم و تا انتهای مسیر و 
روشــن شدن دالیل این اتفاق تلخ، پیش می روم تا دست مقصر 
یا مقصران رو شــود. هیچ کســی حق ندارد علیه پرســپولیس 
کارشکنی کند. البته من به خاطر این کوتاهی از همه هواداران 
عذرخواهــی می کنم. قطعا امید دارم با شکســت الهالل جواب 

دندان شکنی به ایشان خواهیم داد«.
با ایــن حال بعد از دقایقی این پســت و این توضیحات از 
صفحه سرپرست تیم حذف شد. اینکه چرا سرپرست پرسپولیس 

این اقدام را انجام داده مشخص نیست.
الزم به یادآوری اســت دیدار تیم های پرسپولیس ایران و 
الهالل عربستان در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا 

شنبه هفته آینده ساعت ۲۱:3۰ برگزار می شود.

یادی از شهید هاشم دشتستانی
خوش به سعادت آن کس 

که به استقبال شهادت می رود
شهید هاشم دشتستانی 3۰ دی  سال 
۱349 در شــهر کوت عبداهلل شهرســتان 
کارون دیده به جهان گشود و ۱6 تیر سال 
۱366 در ماووت عراق به شــهادت رسید. 
این دالور بسیجی در سن ۱۷ سالگی شهید 
شد و پیکر پاکش در قطعه ۲ گلزار شهدای 
اهــواز، ردیــف ۱۷، مــزار ۲۲ آرام گرفت.  
شهید هاشم دشتستانی در وصیت نامه اش 
نوشــت: »از خدا پوزش می طلبم از اینکه 

جسمی سالم به من داد و امانتی را به من سپرد و من در امانت او خیانت کردم 
و جسمی که آلوده گناه است می خواهم به او تحویل دهم. خدا مرا ببخشد از 
اینکه با پاهایم به طرف گناه و با دســتانم گناه کردم و با زبانم دروغ گفتم و با 
گوش هایم غیبت شنیدم و چشمانم از حد خود خارج شدند. در هر حال فرض 
کنید تا چند لحظه دیگر مرگ به  ســراغ شما می آید، عبادات خود به خصوص 
نماز را خالصانه بخوانید.خوش به ســعادت آن که خود به استقبال مرگ برای 
خدا می رود. اکنون ناراحتم از اینکه می بینم فقط یک جان دارم که در راه خدا 
بدهم، به خدا قسم اگر ۱۰ جان داشتم، در راه اسالم و برای پایداری قرآن فدا 
می کردم.چون مرگ در آخرین صفحه دفتر زندگی هر انسان گنجانیده شده و 
همیشه مرگ به سراغ انسان می آید من این دفتر را ورق می زنم و به سراغ مرگ 

در راه خدا پیش قدم می شوم تا آخرین لحظه فراموشتان نمی کنم.«

حدیث دشت عشق

وزیر ورزش و جوانان گفت:ما تا کنون در جودو ۵ مقام پنجمی المپیک کسب کرده ایم و می توان در 
آینده انتظار کسب مدال المپیک در جودو را داشت.

 حمید ســجادی در جمع خبرنگاران در برنامه حضور در بازدید از اردوی تیم جوانان جودو اظهار داشت: امروز 
بیش از 4۰ سال از انقالبی می گذرد که شما ندیده پایش ایستاده اید این برای ما ارزش است.

 مــا خانواده ورزش به ســهم خودمان دین داریم. من و تمام ورزشــی ها نقش و مســئولیتی در قبال انقالب 
 داریم. پیشــرفت های ورزشــی در دنیا بســیار زیاد اســت ســهم مــا هم این اســت که در مســابقات مختلف 

بدرخشیم.
وی خطــاب بــه ورزشــکاران و جــودوکاران نوجوان و جوان حاضر در ســالن مســابقات گفت: آیا کســی 
در ایــن جمع باور ندارد که جودوکاران قهرمان آســیا و جهان و المپیک خواهیم داشــت؟ مــا تاکنون در جودو 
 5 مقــام پنجمــی المپیک کســب کرده ایــم و می تــوان در آینده انتظار کســب مــدال المپیــک در جودو را 

داشت.
حمید ســجادی وزیر ورزش و جوانان که در مراسم افتتاحیه مسابقات جودو نوجوانان و جوانان قهرمانی کشور 
 در ســالن جودو ورزشــگاه تختی حضور پیدا کرده بود در حاشــیه مســابقات از پدر و عموی شهید لندی تجلیل 

کرد.

وزیر ورزش: از جودو می توان انتظار مدال المپیک داشت 
قهرمان وزن ۹۷ کیلوگرم کشتی فرنگی جهان گفت: سال ها بود که ایران در رقابت های جهانی صاحب مدال طال 

نشده بود که خوشبختانه این اتفاق در نروژ رقم خورد.
محمدهادی ساروی که چندی پیش در بازی های المپیک توکیو صاحب مدال برنز وزن 9۷ کیلوگرم کشتی فرنگی شد توانست 
در رقابت های جهانی هم خوش بدرخشد و قهرمان شود. او در این مسابقات ابتدا آرتور سارگسیان از روسیه را مغلوب کرد و سپس 
گئورگی ملیا از گرجســتان را از پیش رو برداشــت. ساروی در نیمه نهایی نیکولوز کاخالشویلی از ایتالیا راشکست داد و فینالیست 
شد و در این مصاف هم الکس زوکه از مجارستان را مغلوب کرد و به مدال طال رسید. ساروی پس از بازگشت از رقابت های جهانی 
۲۰۲۱ نروژ اظهار داشت: برای کسب مدال طال خدا را شکر می کنم. چند سالی بود که ایران نتوانسته بود در مسابقات جهانی مدال 
طال بگیرد. امیدوارم با طالی مسابقات جهانی گوشه ای از زحماتش را جبران کرده باشم. وی در ادامه گفت : تمام تمرکزم را گذاشته 
بودم روی اینکه در فینال بتوانم خوب کشتی بگیرم و مدال طال را کسب کنم. خوشبختانه این اتفاق افتاد و توانستم پرچم کشورم را 
باال ببرم. ما سالهاست که کنار محمد بنا هستیم و مانند یک خانواده، صمیمیت زیادی ایجاد شده است. مسلماً باید همین طور باشد 
تا با انرژی و دلگرمی به خوبی تمرینات را انجام دهیم. ساروی افزود: برنامه ریزی ما قهرمانی در مسابقات جهانی بود ولی متأسفانه 
با اختالف 5 امتیاز، دوم شدیم. امیدوارم در رقابت های بعدی این اتفاق بیفتد و به قهرمانی برسیم. قهرمان کشتی جهان درخصوص 
دورخیز برای المپیک ۲۰۲4 پاریس گفت : تمام تالشم این است که در فرصت باقی مانده تا المپیک بعدی تمرینات خوبی انجام دهم. 

امیدوارم مدال برنزی که در المپیک توکیو گرفتم را در پاریس به مدال طال تبدیل کنم.

ساروی: طالی کشتی فرنگی المپیک 2024 را می خواهم

*رسول هاشم کندی سرپرست فدراســیون دوچرخه سواری در جدید ترین اقدام خود، چهار نفر دیگر را به 
کمیته فنی فدراســیون دوچرخه سواری اضافه کرد. او منوچهر روشــن پور، مصطفی سید رضایی، مهرداد 
صفرزاده و علی رضا مکوندی را به عنوان اعضای جدید کمیته فنی فدراسیون دوچرخه سواری منصوب کرد. 
همچنین مهدی روزبهانه، قادر میزبانی، ایمان دلیل حیرتی، مجید ناصری، محمود وفایی، مصطفی چایچی، 
فرهاد عصفوری، حسین اســالمی و علی زنگی آبادی در سمت خود ابقا شدند. به این ترتیب تعداد اعضای 
کمیته فنی فدراسیون دوچرخه سواری ۱2 نفر شد و این در حالی است که این تعداد زیاد ممکن است باعث 
افزایش اختالف نظر ها در تصمیم گیری ها و ایجاد حواشی شود. جالب اینکه تعداد اعضا زوج است و ممکن 

است در رای گیری ها تعداد آرا برابر شود.
*با حکمی از سوی سیدمحمد شروین اسبقیان، سید غالمرضا کمانه، به عنوان سرپرست انجمن دوومیدانی انتخاب شد. 
کمانه عضو سابق تیم ملی و از پیشکسوتان و قهرمانان رشته دوومیدانی در ماده پرش ارتفاع بوده و در طول این سال ها به 
عنوان مدیرکل ورزش و جوانان استان های فارس و یزد، نایب رئیس فدراسیون ورزش های همگانی و مدیرکل تربیت بدنی 

وزارت ورزش و جوانان فعالیت کرده است.
 *مســابقات کاراته انتخابی رده های ســنی ایران با حضور ۹۷2 کاراته از سراسر کشور تحت عنوان جام 
امام علی )ع(، طی روزهای ۱۷ الی 20 مهر ماه در شــهر زنجان برگزار شد.در پایان این رقابت ها و در مجموع 
کاتا و کومیته رده های ســنی نوجوانان، جوانان و امید، کرمان با کسب ۷ طال، ۶ نقره و۳ برنز در جای نخست 
ایستاد و قهرمان شد. تهران و مازندران با ۳ طال، 2 نقره و ۶ برنز در جای دوم ایستاده و کرمانشاه با یک طال، 

یک نقره و ۳ برنز سوم شد.

خواندنی از ورزش ایران

فلسطین دیدار با رئیس  فیفا را رد کرد
فدراسیون فوتبال فلسطین به اقدام رئیس فیفا برای سفر به سرزمین های 

اشغالی واکنش نشان داد.
جانی اینفانتینو رئیس فدراسیون جهانی فوتبال )فیفا( که به سرزمین های 
اشــغالی سفر کرده، روز گذشته )سه شــنبه( با نفتالی بِنت نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی دیدار کرد. رسانه های صهیونیستی گزارش داده اند که در مالقاتی 
که اینفانتینو با نفتالی بِنت داشــته، به او پیشنهاد داده اسرائیل با کشورهای 
همســایه به رهبری امارات متحده عربی برای میزبانی مشــترک از مسابقات 
جام جهانی ۲۰3۰ نامزد شوند. فدراسیون فوتبال فلسطین در واکنش به این 
موضوع و پس از حضور جانی اینفانتینو در افتتاحیه مرکز صلح فریدمن واقع 
در سرزمین های اشغالی، مالقات از پیش تعیین شده خود با رئیس فیفا را لغو 
کرد. فدراسیون فوتبال فلسطین روز سه شنبه ضمن اعالم لغو مالقات خود با 
اینفانتینو با انتشــار بیانیه ای اعالم کرد حضور رئیس فیفا در مراسم افتتاحیه 
»موزه بردباری« توهین به ارزش های فیفا برای تحمل مذهبی و همزیســتی 

مسالمت آمیز است.
رونالدو پس از دهمین هت تریک ملی: 

گل زدن در DNA من است
کریســتیانو رونالدو پس از به ثمر رســاندن دهمین هت تریک ملی خود 
 بــرای تیم ملی پرتغال، ادعایی نه چنــدان دور از واقعیت در مورد خود مطرح 

کرد.
فوق ســتاره تیم ملی پرتغال در دیدار ســه شنبه شــب گذشته تیم ملی 
کشورش برابر لوکزامبورگ در انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲، در ۱3 دقیقه ابتدایی 
بازی، دوبار از روی نقطه پنالتی گلزنی کرد و در دقایق واپســین نیز هت تریک 
خود را تکمیل و به پرتغال در کسب برتری پنج بر صفر کمک کرد. مرد 36 ساله 
زاده مادیرا پرتغال، شمار گل های ملی خود را به ۱۱5 رساند؛ این در حالی است 
که وی از زمان به ثمر رساندن نخستین گل دوران حرفه ای خود در هفتم اکتبر 
۲۰۰۲ تاکنون، در مجموع ۷94 گل در رده بزرگســاالن به ثمر رســانده است. 
رونالدو در پستی اینستاگرامی نوشت: یک پیروزی دیگر، یک قدم دیگر به سمت 
هدف ، یک شب تاریخی دیگر در دفاع از پرچم کشورمان!در ادامه این پست آمده 
اســت: قول داده بودم که همیشه بدنبال گل های بیشتر و بیشتر و بیشتر باشم! 
این در دی اِن اِی من و ما است؛ ما هرگز به کم راضی نمی شویم؛ دست از مبارزه 
نمی کشیم و همواره برای تمام چیزهای قابل دستیابی خواهیم جنگید! کاپیتان 
تیم ملی پرتغال به تازگی و پس از عبور از علی دایی ستاره اسبق تیم ملی ایران 
از حیث بیشترین گل ملی، درخصوص »رویای خود برای عملکرد بهتر و بهتر« 
حرف زده است. رونالدو در کنار »لیونل مسی« رقیب همیشگی خود، در جمع 

3۰ نامزد کسب توپ طال، در جست وجوی ششمین توپ طالی خود است. 

پایان کار حدادی فر و ذوب آهن پس از ۲۱ سال
کاپیتان ذوب آهن خداحافظی کرد و از تیمش جدا شد.پس از زمزمه هایی 
مبنــی بر اختالف قاســم حدادی فر و تارتــار، در نهایــت کاپیتان ذوب آهن 
تصمیــم به جدایی گرفت و با انتشــار پیامی جدایی خــود را اعالم کرد و از 
جمع ذوب آهنی ها خداحافظی کرد.حدادی فر ۱6 بار پیراهن تیم ملی را بر تن 
کرده و ۲ گل ملی در کارنامه دارد. او عناوین مختلفی در دوران حضورش در 
ذوب آهن به دست آورد و باوجود پیشنهادات فراوان از تیم های مختلف به این 
تیم وفادار ماند. او از جوانان ذوب آهن کار خود را در این تیم شروع کرده بود 
و به گفته خود از ســال ۱369 در ذوب آهن حضور داشته و سر انجام پس از 
۲۱ سال با ذوب آهنی ها خداحافظی کرد و از این تیم جدا شد.قاسم حدادی فر 
به احتمال فراوان از فوتبال هم خداحافظی خواهد کرد و بعید اســت در تیم 

دیگری بازی کند.
عزت اللهی در تیررس باشگاه شارجه امارات

هافبک تیم ملی فوتبال ایران در تیررس باشگاه شارجه امارات قرار دارد.
باشگاه شارجه امارات عقد قرارداد با سعید عزت اللهی هافبک تیم ملی فوتبال 
کشورمان و باشــگاه وایله بلدکلوب دانمارک را در دستور کار دارد. اماراتی ها 
تمایــل به جذب این بازیکن دارنــد، ولی عزت اللهی با تیــم دانمارکی وایله 

بلدکلوب قرارداد دارد و جدایی اش منوط به موافقت باشگاه یادشده است.
چالش لیست بازیکنان بزرگسال استقالل 

پیش روی مجیدی
ســرمربی تیم استقالل برای اضافه کردن 3 بازیکن خارجی به این تیم به 
جز موســوی ممکن است مجبور شود یکی دو بازیکن دیگر را هم از فهرست 

بزرگسال تیمش خارج کند.
چند روز پیش فرهــاد مجیدی نام احمد موســوی را برای انتخاب یک 
باشــگاه دیگر به مدیران استقالل ارائه کرد تا به جای وی، کوین یامگا بازیکن 

اهل کشور فرانسه را جذب کنند.
با اضافه شــدن این بازیکن و البته فراهم شــدن حضور مهاجم خارجی 
در خط حمله، اســتقالل به دنبال جذب یک خارجی دیگر طبق وعده فرهاد 
مجیدی خواهد بود اما با نگاهی به لیســت بزرگســال تیم استقالل مشخص 
می شــود مجیدی باید یکی دو بازیکن دیگر این تیم را هم کنار بگذارد. طبق 
قانون هر تیم می تواند ۲۰ سهمیه بزرگسال داشته باشد و تیم فعلی مجیدی 

نیز بدون احتساب حضور خارجی ها ۱۷ بازیکن بزرگسال دارد.
فهرست بازیکنان بزرگسال استقالل به شرح زیر است:سید حسین حسینی، 
رشید مظاهری، سیاوش یزدانی، محمد حسین مرادمند، محمد دانشگر، ووریا 
غفوری، بابک مرادی، روزبه چشــمی،آرش رضاوند، مهدی مهدی پور، سعید 
مهری،جعفر سلمانی، امین قاسمی نژاد، ارسالن مطهری،آرمان رمضانی،زبیر 
نیک نفس و سید احمد موسوی. سرمربی استقالل موسوی را در لیست خروج 
قرار داده و با این شرایط اگر وعده سرمربی آبی پوشان برای حضور 3 خارجی 
عملی شــود و بازیکن دیگری به این تیم اضافه نشــود استقالل باید نام یکی 
دو بازیکن دیگر را از فهرســت بزرگســال خود کنار بگذارد هر چند هنوز این 

موضوع قطعی نیست.
نفراتی چون سینا خادم پور و عارف آقاسی در فهرست زیر ۲5 سال و غیر 
بزرگسال این تیم هستند که ظاهرا خادم پور خواستار جدایی از این تیم شده 

و مسئوالن باشگاه باید در مورد وی تصمیم بگیرند.
علیرضا رضایی، متین کریم زاده، سبحان خاقانی، امیر علی صادقی، امیر 
حسین حسین زاده، ابوالفضل جاللی،فردین رابط، رضا آذری، محمدرضا آزادی 

و... نفرات زیر ۲3 و زیر ۲۱ یک سال آبی پوشان محسوب می شوند.
شرایط سخت لژیونرها برای حضور در تیم ملی 

اکیــپ به نقل از یوفا خبر داد بازیکنان لژیونر در تیم های ملی تنها یک هفته 
قبل از جام جهانی ۲۰۲۲ قطر در اختیار تیم های ملی قرار می گیرند. 

برگزاری جام جهانی قطر در آبان ماه باعث شــده است تا شرایط خاصی ایجاد 
شود و این بار خبری از اردوهای بلندمدت تیم ها برای حضور در جام جهانی نیست 
و به همین خاطر یوفا به تیم های باشگاهی اعالم کرده است که فصل بعد تنها یک 
هفته قبل از شــروع جام جهانی رقابت های باشــگاهی تعطیل می شود و بازیکنان 
موظف به حضور در تیم های ملی هستند تا برای حضور در جام جهانی آماده شوند. 

جام جهانی قطر اولین دوره جام جهانی است که در تابستان برگزار نمی شود.

مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا

دردسرهای عجیب پرسپولیس برای سفر به عربستان
کم کاری شد یا کارشکنی صورت گرفت؟!

صفحه 9
پنج شنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۰
۷ ربیع االول ۱۴۴۳ - شماره ۲۲۸۶۳

مســابقات انتخابی جام جهانی 2022 قطر رو به 
اتمام است اما تکلیف بعضی از تیم های بزرگ اروپایی 

هنوز مشخص نیست.
در حالی که دو بازی تا پایان مرحله انتخابی جام جهانی 
باقی مانده، چندین تیم شــناخته شــده هنوز نتوانسته اند 
کارشان را به پایان برسانند و با مشکالت جدی به دیدارهای 

آخر قدم خواهند گذاشت.
اســپانیا، ایتالیا، هلند و کرواســی چهار تیمی هستند 
که بیشــترین مشــکل را در این میان دارند. این چهار تیم 
باید دیدارهای مســتقیم خود را که پر از هیجان و جذابیت 
خواهد بود با پیروزی پشــت سر بگذارند تا بتوانند شرایط را 
به صورتی که می خواهند تغییر دهند. اسپانیا به طور خاص 

باید در دیدار برابر یونان به پیروزی برسد.
از ســوی دیگر ســایر تیم ها یا کار صعودشان را قطعی 
کرده اند یا در آستانه صعود هستند. آلمان و دانمارک اولین 
تیم های صعودکننده به رقابت های جام جهانی به حســاب 
می آیند و تیم هایی چون فرانسه، بلژیک، انگلیس یا پرتغال 
نیز در آستانه کسب مجوز حضور در این رقابت ها قرار دارند.

اسپانیا بدون حق اشتباه
پیروزی ســوئد باعث شد که اسپانیا حق از دست دادن 
امتیاز در بازی های پیش رو را نداشته باشد. به عبارتی دیگر، 
شــاگردان لوییز انریکه باید در هر دو بازی خود به پیروزی 
برسند. آنها ابتدا باید در خانه یونان به مصاف این تیم برود و 

سپس دیداری حساس را برابر سوئد برگزار کند.
گزینه دیگر اسپانیا این است که امیدوار باشد سوئد در 
بازی خود برابر گرجســتان به پیروزی نرسد و بدین ترتیب 
بتواند با پیــروزی برابر یونان پیش از برگــزاری این دیدار 
سرنوشت ساز، جانشین سوئد در صدر جدول رده بندی شود.

کار آسان پرتغال
پرتغال توانست با درخشش کریستیانو رونالدو در دیدار 

ســه شنبه شب گذشته پیروز شــود. با این حال صربستان 
بــا یک بازی بیشــتر در صدر جدول این گــروه قرار دارد و 
به همین دلیل شــاگردان ســانتوس باید در برابر ایرلند به 
پیروزی برسند تا با یک تساوی در بازی آخر برابر صربستان 

به مسابقات جام جهانی راه پیدا کنند.
کار نه چندان دشوار ایتالیا

تیم مانچینی جز تیم هایی اســت که کار آسان تری در 
دو بــازی پایانــی در پیش دارد. آنها با ســوییس هم امتیاز 
هســتند اما تفاضل گل بهتری دارند. آنها با یک تســاوی و 
یک پیروزی در دیدارهــای پیش رو که یکی از آنها بازی با 

سوییس در خانه است می توانند به جام جهانی صعود کنند. 
تنها سوییس می تواند برای این تیم دردسرساز شده و شرایط 

را تغییر دهد.
فرانسه در یک قدمی صعود

بعید اســت که مدافع عنوان قهرمانــی در قطر حضور 
نداشته باشد. یک پیروزی ساده مقابل قزاقستان صعود آنها 
به جام جهانی را قطعی می کند. اوکراین و فنالند شانس برای 

ایجاد دردسر برای تیم دشان ندارند.
خیال آسوده بلژیک

شــاگردان روبرتو مارتینز در جام جهانی بعدی حضور 

در فاصله دو بازی تا پایان مسابقات انتخابی

کدام تیم مطرح اروپایی جام جهانی ۲۰۲۲ را از دست می دهد؟

ثبت و اجرای طالق
جنــاب آقای علی گلزاری فرزند ســعید به کدملــی 1900175381 
همســر شــما خانم ســیده لیال عبودی فرزند سیدحسین به کدملی 
1870188746 به موجب دادنامه 76501-14003 به شماره بایگانی 
000298 مورخــه 1400/5/4 صادره از شــعبه 10- دادگاه خانواده 
شهرســتان اهواز به این دفترخانه مراجعه نموده و تقاضای طالق را 
مطرح نموده اســت. لذا از جناب عالی دعوت به عمل می آید ظرف 
مدت )10( روز از انتشــار ایــن گواهی جهت ثبت و اجرای طالق به 
دفترخانه طالق شماره 4- اهواز به آدرس: اهواز- پادادشهر- خیابان 
10- جنب بانک ســپه- پالک 8 طبقه اول حضور به هم رسانید. در 

غیر این صورت طبق مقررات عمل خواهد شد.
دفترخانه رسمی ازدواج شماره ۶۷ و طالق شماره ۴ اهواز
سردفتر سیدمحمد حسین شبری

کارت دانشجویی امیرحسن گرجی کردخیلی فرزند 
کریم به شماره کارت دانشــجویی 98126056 
رشته مهندسی برق صادره از موسسه عالی قائم 
قائم شــهر مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.

آقای ســیدحامد دلبری همسر شما خانم آمنه فیض آبادی برابر رای شماره کالسه 
9901230 مورخه 1400/7/10 صادره از شــعبه 1 دادگاه خانواده ســبزوار به این 
دفترخانــه مراجعه نموده اند و متقاضی اجرا و ثبت طالق می باشــند لذا شایســته 
است شــما نیز ظرف مدت حداکثر ده/10 روز پس از  نشر این اخطاریه به آدرس 
این دفترخانه واقع در سبزوار چهارراه بیهق )روبروی امام زاده یحیی( اسرار شمالی 
داخل ســرای حقیران مراجعه نمائید، در غیر اینصورت وفق مقررات قانونی و برابر 

رای دادگاه طالق ثبت خواهد شد.
دفتر رسمی ازدواج ۳۴ و طالق یک داورزن - محمدحسن رجائیان

برگ ســبز و ســند کمپانی ســواری پژو آر دی آی 
1600 رنــگ  نوک مدادی روغنــی مدل 1385 به 
شــماره موتور 11685003446 و شــماره شاســی 
15403242 به شــماره پالک 81-476 س 15 به 
نــام امیرقلی خالدی ماموری کد ملی 4669118315 

مفقود گردیده و فاقد اعتبار است.

 صدرنشینی ایران و عربستان 
در هفته چهارم رقابت های انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲
 تیم های ملی ایران و عربستان که در دور پایانی انتخابی جام جهانی
B و A قطر هنوز شکستی متحمل نشده اند، در صدر جدول گروه های 

جای دارند.
هفته چهارم مرحله نهایی انتخابی مسابقات جام جهانی ۲۰۲۲ قطر در 

قاره آسیا، سه شنبه شنبه گذشته با برگزاری شش دیدار برگزار شد.
A تیم ملی کشورمان با وجود تساوی مقابل کره جنوبی، صدر جدول گروه 
را حفظ کرد و کره ای ها نیز در رده دوم ماندنی شدند. لبنان با کسب نخستین 
پیروزی چهار تیم پایین جدول، با 5 امتیاز به رتبه سوم جدول صعود کرد و 

تیم های امارات، عراق و سوریه هم در رده های بعدی جای گرفتند.
در گروه B نیز عربســتان با ادامه روند فوق العاده خود و کسب چهارمین 
پیروزی متوالی، با ۱۲ امتیاز به صدر جدول صعود کرد و استرالیا با شکست 
مقابل ژاپن، به رتبه دوم سقوط کرد. شاگردان برانکو ایوانکوویچ در تیم عمان 
به لطف تفاضل گل برابر با ژاپن و گل زده بیشــتر از ســامورایی آبی، جایگاه 
ســوم جدول را از آِن خود کرده اند و ژاپن، چین و ویتنام، در رده های بعدی 

قرار دارند.
نتایج دیدارهای هفته چهارم دور پایانی جام جهانی ۲۰۲۲ و جداول دو 

گروه به شرح زیر است:
A گروه

*ایران۱.....................................................................................................کره جنوبی ۱
*سوریه ۲........................................................................................................... لبنان 3
*امارات ۲.............................................................................................................عراق ۲

B گروه
*ژاپن ۲.............................................................................................................استرالیا۱
*عمان 3.............................................................................................................ویتنام۱
*عربستان 3.......................................................................................................چین ۲

برنامه دیدارهای هفته های پنجم و ششــم انتخابی جام جهانی قطر در 
قاره کهن، در زیر آمده است:

A گروه
چهارشنبه20 آبان۱400

*کره جنوبی..........................................................................................................امارات
*عراق.....................................................................................................................سوریه
*لبنان.......................................................................................................................ایران

سه شنبه 2۵ آبان۱400
*عراق............................................................................................................کره جنوبی
*سوریه.....................................................................................................................ایران
*لبنان....................................................................................................................امارات

B گروه
چهارشنبه20 آبان۱400

*چین.......................................................................................................................عمان
*استرالیا............................................................................................................عربستان
*ویتنام......................................................................................................................ژاپن

سه شنبه 2۵ آبان۱400
*چین...................................................................................................................استرالیا
*عمان........................................................................................................................ژاپن
*ویتنام..............................................................................................................عربستان

A جدول رده بندی مقدماتی جام جهانی - گروه
امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختتساویبردبازيتیم

61510-1431. ایران

4228-2422. کره جنوبی

5-3412133. لبنان

13-3134-44. امارات

33-3125-54. عراق

31-1347-64. سوریه

B جدول رده بندی مقدماتی جام جهانی - گروه
امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختتساویبردبازيتیم

83512--144. عربستان

18359-243. استرالیا

6-255-342. عمان

6-233-442. ژاپن

43-359-541. چین

-6-4410--64. ویتنام

سایت فدراسیون کشتی آمریکا زمان برگزاری دیدار تیم های ایران 
و آمریکا را اعالم کرد.

پس از دعوت رســمی رئیس فدراسیون کشتی آمریکا از فدراسیون کشتی 
ایران برای برگزاری یک دیدار تیم به تیم در این کشور، سایت فدراسیون کشتی 

آمریکا زمان برگزاری این رقابت ها را اعالم کرد.
در توضیحات ســایت فدراسیون کشــتی آمریکا آمده است: ایران یکی از 
قدرت های ســنتی کشــتی آزاد اســت که دارای قهرمانان متعــدد جهانی و 
المپیکی است. رقابت دوستانه بین ایران و آمریکا به چند دهه قبل برمی گردد 
و آخریــن باری که تیم ایران در آمریکا حضور داشــت در ســال ۲۰۱6 و در 
مســابقات جام جهانی لس آنجلس بود. تماشــای مســابقات کشــتی آمریکا 
 و ایــران بــه طور ســنتی در هر دو کشــور جمعیت زیادی را بــه خود جلب 
می کند. ریچ بندر، مدیر اجرای کشتی آمریکا نیز گفته است: کشتی فراتر از سیاست 
است و هیچ چیز بهتر از این رقابت دوستانه بین کشتی ایران و آمریکا نیست. این 
دو کشور بهترین کشورهای کشتی آزاد جهان هستند و ما خوشحالیم که تیم 
 آمریکا فرصتی پیدا کرده تا با یکی از قوی ترین تیم های کشتی جهان کشتی مبارزه 
کند. بر اساس برنامه ریزی انجام شده دیدار دوستانه بین کشتی ایران و آمریکا 
روز ۲3 بهمن ماه ســال جاری و در آرلینگتون داالس در ایالت تگزاس برگزار 

خواهد شد.

دیدار کشتی ایران و آمریکا ۲۳ بهمن در تگزاس

برنامه پخش زنده مسابقات ورزشی از تلویزیون
جمعه 2۳ مهر ۱400

مقدماتی جام جهانی
*برزیل..........................................................اروگوئه)ساعت ۰4:۰۰- شبکه ورزش(

اهدای مدال طالی گرایی
 به شهید گمنام

محمدرضا گرایی مدال طالی رقابت های قهرمانی جهان خود را به 
شهید گمنام کمپ تیم های ملی کشتی )شهید حاج قاسم سلیمانی( 

اهدا می کند.
محمدرضــا گرایی دارنده مدال های طالی المپیک و جهان در گفت و گو 
با روابط عمومی فدراسیون کشتی با تأیید این خبر گفت: پیش از حضور در 
رقابت های جهانی نروژ با خدای خود عهد بســتم که در صورت کسب مدال 
طال در این مســابقات مدال خود را به شهید گمنام کمپ تیم های ملی اهدا 
کنم. وی ادامه داد: اگر خدا بخواهد صبح روز شــنبه ۲4 مهرماه با حضور در 
خانه کشتی و در جوار مرقد پاک شهید گمنام هشت سال دفاع مقدس نذر 
خود را ادا می کنم. گفتنی است این مراسم ساعت ۱۰ صبح روز شنبه برگزار 

خواهد شد.

خواهند داشــت. تنها اتفاقی که این شرایط را تغییر خواهد 
داد این است که آنها در هر دو بازی پیش رو مقابل استونی 
در خانه و مقابل ولز در خانه حریف شکست بخورند و یاران 
گرت بیل نیز در هر دو بازی پیروز شوند. این احتمالی بسیار 

بعید به نظر می رسد.
تهدید آینده هلند توسط  هالند

شــاگردان لوییس فن خال باید در دیــدار بعدی برابر 
مونته نگرو به پیروزی برســند تا با خیال آسوده به بازی آخر 
برابــر نروژ قدم بگذارند. درواقع انتظار می رود که هردو بازی 
بعدی خود را با پیروزی پشــت سر گذاشــته و در روز آخر 
نبــردی رو در رو را برگزار کنند. اگر چنین اتفاقی رخ دهد، 
هلند فقط به یک تساوی برابر یاران  هالند نیاز دارد تا در قطر 

حضور پیدا کند.
نگاه نگران کرواسی به روسیه

نایب قهرمانی فعلی جهان باید در بازی خود به پیروزی 
رســیده و در انتظار رویارویی با روســیه در بازی آخر باشد. 
یاران لوکا مودریچ باید در بازی بعد پیروز شــده و به لغزش 
روسیه امیدوار باشند یا منتظر بازی آخر بمانند و سعی کنند 
در نبرد مستقیم برابر این تیم به پیروزی برسند تا به عنوان 

تیم اول گروه به جام جهانی بروند.
یک پای انگلیس در قطر

فینالیست جام ملت های اروپا باید در دو دیدار آینده برابر 
آلبانی و سن مارینو پیروز نشود که رتبه اول گروه را به خود 
اختصاص ندهد. به عبارت دیگر چنین اتفاقی بسیار بعید به 
نظر می رسد. لهستان نیز در این گروه در رده دوم قرار دارد.

قطعی شدن صعود آلمان و دانمارک
شاگردان هانســی فلیک صعودشــان به رقابت های جام 
جهانی را در روز دوشــنبه قطعی کردند و دانمارک نیز روز 
سه شــنبه به عنوان دومین تیم صعود کرده به جام جهانی 

انتخاب شد. هر دوی آنها در قطر حضور خواهند داشت.


