
*سجاد انوشــیروانی، سرپرست فدراســیون وزنه برداری در  حکمی، حسین 
توکلی را به عنوان عضو کمیته فنی فدراسیون وزنه برداری معرفی کرد. توکلی 

سابقه حضور در کادر فنی بزرگساالن به عنوان سرمربی را در کارنامه دارد.
*بهروز حضرتی پور مربی تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان درباره تغییرات رخ 
داده در کادرفنی تیم ملی و همکاری با حســن رنگرز، خاطرنشان کرد: بنا از 
قبل هم گفته بود که قرار نیست همکاری اش ادامه داشته باشد. در مسابقات 
جهانــی هم با رئیس فدراســیون صحبت کرد و از او خواســت فرد دیگری را 
جایگزین کنند اما دبیر موافقت نمی کرد.حضرتی پور در پاســخ به این سؤال 
که آیا با ســرمربی جدید هم همکاری خواهد داشــت یا خیر، گفت: مشخص 
نیســت آقای رنگرز خودش باید کادر را معرفی کند. این مربی کشتی فرنگی 
کشورمان همچنین با اشاره به توانایی های سرمربی جدید، اظهارداشت: رنگرز 
فردی کاربلد اســت که قبال با تیم جوانان کار کرده و پست های مختلفی در 
فدراسیون کشتی داشته است. او مربی تحصیل کرده ای است که قهرمان جهان 

بوده، برایش آرزوی موفقیت دارم.
*مسابقات جودو جام ریاست جمهوری تاجیکستان در حالی طی روزهای ۲۸ 
و ۲۹ شهریورماه به میزبانی شهر »خوجند« برگزار شد که تیم  ملی جودو ایران 
موفق به کســب یک مدال نقره و  یک مدال برنز در این مسابقات شد. »آرش 
میراسماعیلی« رئیس فدراسیون جودو کشــورمان که با دعوت رسمی نوراهلل 
الیکوف رئیس فدراسیون جودو تاجیکســتان راهی این کشور شده، در پایان 
این رقابت ها با همتای تاجیکستانی خود در محل فدراسیون جودو این کشور 
دیدار و گفت وگو داشت و در نهایت تفاهم  نامه همکاری بین فدراسیون جودو 
ایران و تاجیکستان امضا شد. در این جلسه مقرر شد تا کمپ تمرینی مشترک 
تیم های ملی این دو کشــور برگزار شود و ارتقا سطح فنی مربیان دو کشور از 

جمله توافقاتی بود که در این تفاهم نامه امضا شد. 
*مدیرکل دفتر توسعه آموزش های پایه و استعدادیابی وزارت ورزش و جوانان 
از آغاز المپیاد اســتعدادهای برتر کشور از تاریخ ششم مهرماه خبر داد. فرامرز 
کیانی زاده گفت: در این دوره از مسابقات ورزشکاران در ۲۸ رشته در دو بخش 
دختران و پسران به میزبانی استانهای تهران، اصفهان، آذربایجان شرقی، یزد، 
مازندران، زنجان با شرکت ۴۷۸۱ دختر و ۶۵۱۵ پسر در این طرح استعدایابی 

حضور خواهند داشت.
*سی وهشتمین کنگره فدراسیون جهانی والیبال همزمان با مرحله مقدماتی 
مســابقات قهرمانی زنان جهان در شــهر آرنهم هلند از ۲۲ تا ۲۵ ســپتامبر 
)۳۱ شــهریور تا ۳ مهر( برگزار می شود.با دعوت فدراســیون جهانی والیبال 
محمدرضا داورزنی به عنوان عضو هیئت رئیسه FIVB بامداد دوشنبه ماه عازم 
هلند شــد تا پس از شرکت در جلسه هیئت رئیسه کنفدراسیون والیبال آسیا 
که در حاشــیه این کنگره برگزار می شود، ضمن دیدار با مقامات و مسئولین 
فدراســیون جهانی والیبال در این کنگره ســه روزه شرکت کند. محمدرضا 
داورزنی رئیس فدراســیون والیبال ســه شــنبه شــب با کیاتیپونگ دبیرکل 

کنفدراسیون والیبال آسیا دیدار و گفت وگو کرد.

خواندنی از ورزش ایران

یادی از شهید مدافع حرم حجت االسالم محمد پورهنگ
محبوب مردم سوریه

امروز ششــمین سالگرد شهادت شهید مدافع 
حرم، حجت االســالم محمد پورهنگ اســت. وی 
۱۵ شهریور ســال ۱۳۵۶ در شهر ری متولد شد. 
او از روحانیونــی بود که داوطلبانه بــرای دفاع از 
حریم والیت به جبهه های ســوریه اعزام شد. وی 
طی مدت بیش از یک ســال حضورش در سوریه 
در صحنه های مختلف به خصوص نبرد با نیروهای 
تکفیری و انجام کار فرهنگی حضور یافت تا جایی 

که بین مردم ســوریه از محبوبیت ویژه ای برخوردار شد. حجت االسالم پورهنگ 
در سوریه، هدف ترور بیولوژیک قرار گرفت و از طریق آب آلوده دچار مسمومیت 

شد و روز ۳۱ شهریور سال ۱۳۹۵ به شهادت رسید.
شــهید مدافع حرم محمد پورهنگ در دلنوشته ای دلیل رفتن به سوریه را 
این گونه توضیح داده بود: »یک روز صبح که برای نماز صبح بیدار شــدم، بعد از 
نماز خواندن، بدون آنکه همســر عزیزم بفهمد، به بی غیرتی خویش  گریه کردم. 
چــرا که داعش کثیف و حرامزاده به حرم دختــر علی)ع( حمله کرده بود و من 
بی غیرت به راحتی خوابیده بودم و خیلی از امیرالمومنین خجالت کشــیدم و از 
ایشــان خواستم که مرا به ســوریه ببرد تا من فدای دختر عزیز ایشان شوم، که 
الحمدهلل این امر برای من مهیا شــد و من به ســوریه رسیدم. بعد که به زیارت 
ایشــان مشرف شدم، حال عجیبی داشتم. فهمیدم که عنایت خاص به من شده 
است و خواستم که من و تمام اعضای خانواده ام فدای ایشان شویم که ان شاءاهلل 

این اتفاق خواهد افتاد...«

حدیث دشت عشق

سرمربی تیم ملی والیبال گفت: پیگیر عملکرد تمام بازیکنان لژیونر و لیگ ها هستیم، البته لیگ برتر را 
خودم حضور دارم و از نزدیک بررسی می کنم.

ســی  و ششمین دوره مســابقات والیبال قهرمانی باشــگاه های برتر مردان ایران از روز چهارشنبه ششم مهرماه آغاز 
می شود تا این رقابت ها نسبت به سال قبل ۲۸ روز زودتر آغاز و از فشردگی مسابقات تا حدی کاسته شود.

لیگ برتر مردان سال ۱۴0۱ با حضور ۱۴ تیم پاس گرگان، نیان الکترونیک خراسان، سایپا تهران، راه یاب ملل مریوان، 
شــهداب یزد، هورسان رامسر، مس رفسنجان، فوالد ســیرجان ایرانیان، لبنیات هراز آمل، ایفا سرام اردکان، گیتی پسند 
اصفهان، پیکان تهران، شــهرداری ارومیه و شــهرداری گنبد در یک گروه مقدماتی آغاز خواهد شــد. پیش از شروع این 
مسابقات، بهروز عطایی سرمربی تیم ملی والیبال در صحبت هایی اظهار داشت: شیوه برگزاری تغییری نکرده و بازیکنان 
تقریبا در همان تیم های سابق خود هستند. بازیکنان زیادی از خارج یا ایران به تیم ها اضافه نشده اند و کیفیت لیگ تغییر 
آن چنانی نخواهد داشت. امیدوارم تیم ها در وضعیت آمادگی جسمانی خوبی باشند و در جریان لیگ به گونه ای بازی کنند 
که برای تیم ملی بتوانیم بازیکنان آماده تری را در خدمت داشــته باشــیم. سرمربی تیم ملی درخصوص انتخاب بازیکنان 
لژیونر و لیگ برتری برای حضور در تیم ملی بیان کرد: پیگیر عملکرد تمام بازیکنان لژیونر و لیگ ها هستیم. لیگ برتر را 
خودم حضور دارم و از نزدیک بررسی می کنم. به دیگر مربیان تیم ملی هم که در حال حاضر در باشگاهی فعالیت ندارند، 
ماموریت خواهم داد تا با پیگیری تیم های حاضر در لیگ ها باشند تا بتوانیم بازیکنان تیم ها را بهتر رصد کرده و افراد جوان 
و شکوفا شده را بهتر بررسی کنیم. عطایی با اشاره به آغاز اردوهای تیم ملی پس از برگزاری مسابقات لیگ برتر گفت: قطعا 

بعد از پایان مسابقات اردوهای تیم ملی برگزار خواهد شد اما باید دید لیگ چه زمانی به پایان می رسد.

لیگ برتر والیبال زیر ذره بین سرمربی تیم ملی 
سرمربی پیشین تیم ملی کشتی آزاد تاکید کرد که در این دوره مسابقات قهرمانی جهان، آزادکاران ایران 

تیمی خوب و پرانرژی بودند.
منصور برزگر در گفت وگویی با خبرگزاری تسنیم درخصوص عملکرد تیم ملی کشتی آزاد در مسابقات جهانی بلگراد 
عنوان کرد: نتیجه خوب بود، ولی خب در برخی اوزان آن چیزی که انتظار بود، انجام نشد. برخی هم تا فینال خوب بودند 
اما کشتی آخرشان خوب نشد. به هرحال همه خسته نباشند، نایب قهرمانی را باید تبریک گفت. نقاط ضعفی هم بود و باید 

برگردند و گزارش کادرفنی ارائه شود که بچه ها در چه شرایطی بودند تا فدراسیون روی نقاط ضعف کار کند.
سرمربی پیشین تیم ملی آزاد در مورد چرایی شکست حسن یزدانی مقابل دیوید تیلور آمریکایی گفت: وقتی تیم های 
آمریکا، روسیه و ژاپن به مسابقات می آیند همیشه یک گروه آنالیز دارند، نه فقط برای مسابقاتی که در پیش هست، بلکه 
آنالیز آنها برای مسابقات بعدی است. یک آنالیز هم برای همین مسابقه دارند، اصل قضیه این است که ما بعد از المپیک 
آمدیم یک مســابقه دادیم و برنده شدیم )مســابقات جهانی اسلو(، در باد آن زیاد خوابیدیم به خصوص در وزن ۸۶ کیلو. 
حســن یزدانی در این دوره در حد آن انتظاری که داشــتیم نشان نداد. البته هنوز باید صبر کرد تا کادرفنی گزارش خود 
را از مســابقات بدهد که چه کســی خوب بوده و چه کسی بد بوده، این عادالنه نیست که ما بخواهیم خودمان بدون آنکه 
بدانیم چه اتفاقی افتاده، نظر بدهیم. شاید اینها چیزهایی که الزم بوده را گفتند و تمرین هم کرده اند، ولی کشتی گیرانش 
انجامش ندادند و شــاید هم این نیست، اینها همه باید بررسی شود.  برزگر تاکید کرد: من فکر می کنم تیم ما بسیار تیم 
خوب و پرانرژی  بود. با این شرایط کشتی دنیا که من دیدم باید بهتر نتیجه بگیریم. حاال یا آنها ضعیف شده اند و یا اینکه 

ما خیلی قوی شده ایم.

برزگر: تیم ملی کشتی آزاد خوب و پرانرژی بود

سرویس ورزشی-
رئیس فدراســیون فوتبال در اولین نشســت خبری خود ، خاصه در پاسخ 
به ســؤال کیهان روی موضوع » اخالق مداری« بیش از هر چیز دیگر تاکید 
کرده اســت. در این باره اگر عمری باشد مفصل خواهیم نوشت اما در این جا 
به این نکته کوتاه اشــاره می کنیم که نه فقــط در فوتبال ، بلکه در ورزش ما 
طی سال های اخیر خیلی جاها اخالق و تربیت و حرمت ، قربانی نتیجه گرایی 

افراطی شده است. 
نکته بعد اینکه ، بدون اصالح اخالق، هیچ حرکتی به موفقیت و پیشرفت 
منجر نمی شود ، حتی اگر با تندترین و شدیدترین انقالب ها همراه باشد. نکته 
بعدی اینکه ، در حرفه ای ترین ســطح ورزش دنیا مســئله اخالق)با توجه به 
ارزش های فرهنگی هر کشور( بسیار بااهمیت است و بارها دیده ایم و خوانده ایم 
که حرفه ای ترین تیم ها و باشــگاه ها و مربیان و... با جریانات هنجارشــکن یا 

ورزشکاران بداخالق چقدر محکم و صریح برخورد کرده اند.
نکته بعدی و آخر اینکه ، فراموش نکنیم- خاصه مســئوالن جدید فوتبال 
همواره به یاد داشــته باشند – که ریشه مســائلی که در فوتبال ما طی شش 
ماه اخیر اتفاق افتاد و منجر به برکناری رئیس فدراســیون و حاال سرمربی تیم 
ملی شــد ، در یک»بداخالقی« اســت که در اردوی تیم ملی روی داد و همه 

بیش از آن خبر داریم.  و  کم 
وقتی مسئوالن وقت فدراسیون و سرمربی و کادر فنی در برابر این اتفاق 
ناخوشایند، نه تنها برخورد و واکنش بایسته را نشان ندادند ، بلکه آن را تایید 
و فرد خطاکار را با دعوت مجدد و بازی گرفتن و انتشــار پوســترش ، حمایت 
و تشــویق کردند ، آن وقت حجت برای خیلی ها تمام شد که کسانی که عنان 
فوتبال و تیم ملی را در دســت دارند، صالحیــت و لیاقت این کار را ندارند و 
بدتر از همه اینکه در لباس مسئول با فرهنگ و اخالق و ارزش ها و هنجارهای 
جامعــه درافتاده و به آن دهن کجی هــم می کنند. آن وقت آنها تکلیف خود 
دانستند که تا شر این گروه ناالیق و قبح شکن را از سر این فوتبال کم نکنند، 

از پای ننشینند و سرانجام شد، آنچه باید می شد!

بدون سالمت اخالقی 
هیچ پیشرفتی در ورزش حاصل نمی شود

نکته  ورزشی

توضیحات رئیس فدراسیون فوتبال درباره نامه فیفا 
مهدی تاج، رئیس فدراســیون فوتبال عصر چهارشنبه در حاشیه مجمع 
عمومی هیئت فوتبال اســتان مازندران درباره نامه فیفا به فدراسیون فوتبال 
مبنی بر پرداخت نشــدن دستمزد ویلموتس اظهار کرد: نامه ای آمده که اگر 
اعتراضی به نتیجه این پرونده داریم باید اعالم کنیم. اعتراض مان را نوشتیم. 
اساس پرونده ویلموتس به خاطر تحریم ما بود و این باعث شد نتوانیم پول را 
بدهیم. در رای اعالم شده به صراحت این مسئله اعالم شده است. ما همچنان 
هم تحریم و خواهان این هستیم فیفا تحریم را بردارد، پول های ما را بدهد تا 

بتوانیم روند کارهای مان را طی کنیم.
باشگاه پرتغالی به خاطر شعار علیه طارمی نقره داغ شد 

دیدار هفته گذشته پورتو با استوریل در لیگ پرتغال برای مهدی طارمی 
ستاره تیم ملی کشورمان حاشیه ساز بود.بعد از بازی خبرنگار پرتغالی علیه 
مهدی طارمی شــیطنت کرد و او را متهم به تمــارض کرد که باعث فریب 
داوران می شــود. ستاره ایرانی به این سؤال شــیطنت آمیز خبرنگار پرتغالی 
پاسخی نصف و نیمه داد و مصاحبه را نیمه کاره رها کرد.بعد از بازی هواداران 
اســتوریل علیه مهدی طارمی شــعارهای غیرورزشی دادند. به همین خاطر 
کمیته انضباطی فدراســیون فوتبال پرتغال باشــگاه اســتوریل را به خاطر 
بدرفتاری هواداران نســبت به طارمی جریمه نقــدی کرد. پیش از این هم 
کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال پرتغال باشگاه پورتو و کونسیسائو سرمربی 
تیم را به دلیل عدم حضور در نشســت خبری بعد از بازی به نشانه اعتراض 

نسبت به جو سازی ها علیه طارمی جریمه نقدی شده بود.
استقالل مطالبات استراماچونی را پرداخت نکرد 

ماه گذشــته نتیجه رای پرونــده محکومیت اســتراماچونی در دادگاه 

حکمیت ورزش )CAS( مشــخص شــد و طبق پیگیری های صورت گرفته، 
تغییــری در رقم محکومیت باشــگاه اســتقالل صــورت نگرفت و ضمن 
پرداختی های دیرکرد، باشــگاه اســتقالل باید مبلغی حدود یک میلیون و 
۳۵0 هزار یورو به آندره آ استراماچونی بپردازد.باشگاه استقالل برای پرداخت 
مطالبات این مربی حدود ۳0 روز فرصت داشت. هم چنین باید روی مطالبات 
اصلی این مربی، سود ۵ درصدی دیرکرد مطالبات استراماچونی، حق دادگاه 
و مســائل مربوط به آن را در نظر گرفت که باعث می شود رقم مطالبات این 
مربی ایتالیایی افزایش پیدا کند.با توجه به گذشت مهلت پرداخت مطالبات 
اســتراماچونی، مدیربرنامه های این مربی ایتالیایی درباره وضعیت پرداخت 
مطالبات استراماچونی گفت: ما در نهایت این پرونده را با پیروزی پشت سر 
گذاشتیم اما باشــگاه همچنان پولی پرداخت نکرده است.   به نظر می رسد 
اســتراماچونی همچنان این مســئله را به فیفا به طور رسمی اعالم نکرده 
اســت و پنجره نقل و انتقاالتی استقالل در حال حاضر به علت طلب میلیچ 
بسته شده است. همچنان مشخص نیست باشگاه استقالل چه برنامه ای برای 
پرداخت طلب این مربی ایتالیایی دارد و در صورت حل نکردن این مسئله،   
باید در روزهای آینده شاهد بسته شدن دوباره پنجره نقل و انتقاالت به دلیل 

پرونده مطالبات استراماچونی بود.
جزئیات مذاکره صنعت نفت با شفر آلمانی

باشــگاه صنعت نفت پس از قطع همکاری با رضــا پرکاس مذاکراتی با 
علیرضا منصوریان برای بازگشت به این تیم انجام داد که با توجه به نپذیرفتن 
این موضوع از جانب سرمربی فصل قبل آبادانی ها، این باشگاه به سراغ مذاکره 
با مربیان خارجی رفت.گزینه اصلی نفت آبادان وینفرد شفر آلمانی است که 
سابقه حضور در اســتقالل را دارد و پس از جدایی از تیم الخور امارات، این 

روزها در کشورش حضور دارد. مذاکرات شفر با باشگاه صنعت نفت در مراحل 
نهایی قرار گرفته و ظاهرا در صورت فراهم شدن شرایط، این مذاکرات تا پایان 
هفته به مرحله عقد قرارداد می رسد.صنعت نفت آبادان که از لحاظ مالی جزء 
تیم هایی است که بودجه بسیار محدودی در لیگ برتر دارند و به همین دلیل 
قرار نیســت این باشگاه به پیرمرد آلمانی مبلغ هنگفتی را پرداخت کند. در 
واقع شــفر در صورت عقد قرارداد با مبلغی معقول و حتی پایین تر از قرارداد 
بســیاری از مربیان ایرانی وارد آبادان خواهد شد. البته گزینه هایی از ایتالیا، 
برزیل و پرتغال با کارنامه های خوب هم مدنظر این باشگاه قرار گرفته بودند 
که آنها نیز با قیمتی معقول و مناسب حاضر بودند به ایران بیایند اما در حال 
حاضر صنعت نفت منتظر مشــخص شدن وضعیت مذاکراتش با شفر است. 
جدا از مسائل مالی بحث حضور مربیان بومی آبادان در کادرفنی صنعت نفت، 
جزء مواردی اســت که این باشگاه در مذاکره با شفر روی آنها تاکید کرده تا 

تجربیات این مربی به آنها نیز منتقل شود.
2 کشور گزینه نهایی AFC برای میزبانی جام ملت های آسیا 

کنفدراســیون فوتبال آسیا این روزها در حال بررســی پرونده ۴ نامزد 
نهایی برای میزبانی جام ملت های آســیا ۲0۲۳ است. چهار کشور به صورت 
رسمی برای میزبانی این رقابت ها اقدام کردند. استرالیا، اندونزی، کره جنوبی 
و قطر نامزدهای نهایی میزبانی از جام ملت های آســیا ۲0۲۳ شــدند. طبق 
گزارش شبکه »دبی اســپورت« کنفدراسیون فوتبال آسیا به دو نامزد برای 
دادن میزبانی به جمع بندی رسیده است. قطر و کره جنوبی دو گزینه نزدیک 
برای میزبانی هســتند. طبق اعالم رســانه اماراتی در صورت انتخاب قطر به 
عنوان میزبان مسابقات جام ملت های آسیا ۲0۲۳ این بازی ها از ژانویه ۲0۲۴ 

آغاز خواهد شد.

اخبار کوتاه از فوتبالاخبار کوتاه از فوتبال

ورود پوتین به ماجرای بازی دوستانه روسیه
والدیمیر پوتین از برگزاری دیدار دوســتانه تیم ملی فوتبال روسیه برابر 
بوسنی و هرزگوین در ماه آبان در شهر سن پترزبورگ حمایت کرد.پیش از این 
میلوراد دودیک، نامزد صرب ریاســت جمهوری بوسنی و هرزگوین در دیدار با 
والدیمیر پوتین از برگزاری دیدار دوســتانه تیم ملی فوتبال این کشــور برابر 
روسیه حمایت کرد. وی گفته با وجود برخی مخالفت ها در فدراسیون فوتبال 
بوســنی و هرزگوین موافق برگزاری این بازی اســت.رئیس جمهور روسیه نیز 
گفــت: ورزش باید مردم را متحد کند و نباید تفرقه ای ایجاد شــود. بنابراین 
امیدوارم رویدادهای ورزشــی از جمله بازی دوســتانه روســیه و بوســنی و 
هرزگوین برگزار شود. چنین مسابقاتی نقش خود را در توسعه ورزش و روابط 
انسانی ایفا خواهند کرد. پیش از برخی از مقام های ارشد فدراسیون و بازیکنان 
کلیدی تیم ملی فوتبال بوسنی و هرزگوین اعالم کردند حاضر به بازی دوستانه 

با روسیه در شهر سن پترزبورگ نیستند.
رونالدو در یورو 2024 هم با تیم ملی پرتغال است

سه شنبه شب کریستیانو رونالدو جایزه بهترین گلزن تیم ملی پرتغال را 
دریافت کرد و در پست اینستاگرامی این جایزه را یک افتخار بزرگ دانست و 
نوشت که برای کسب رکوردها با تیم ملی پرتغال همچنان تالش خواهد کرد. 
رونالدو در ادامه مدعی شــد که جام جهانی ۲0۲۲ قطر، آخرین حضور او در 
تیم ملی پرتغال نخواهد بود و این ســتاره ۳۷ ساله قصد دارد در یورو ۲0۲۴ 
نیز برای کشورش بازی کند.کریستیانو از سال ۲00۳ در تیم ملی پرتغال بازی 
کرده و توانسته آمار خیره کننده ۱۱۷ گل در ۱۸۹ بازی را در تمامی مسابقات 
به ثبت رساند. تیم ملی پرتغال در جام جهانی ۲0۲۲ قطر با تیم های اروگوئه، 

غنا و کره جنوبی دیدار خواهد کرد.
اختالف نظر بین سران یوونتوس بر سر اخراج آلگری 

یوونتوس با وجود خریدهایی خوبی که در این تابســتان داشــته ، شروع 
خوبی در فصل جاری نداشــته و در چند بازی اخیر مقابل پاری ســن ژرمن و 
 A بنفیــکا در مرحله گروهــی لیگ قهرمانان اروپا و بازی با مونتزا در ســری
ایتالیا تن به شکســت داده  و همین باعث شــده تا برخی هــواداران خواهان 
اخراج ماســیمیلیانو آلگری شوند، موضوعی که ظاهراً بین سران باشگاه اینتر 
هم اختالف انداخته است. روزنامه ایتالیایی »کوریره دال ِسرا« در این باره خبر 
داد؛ پاول ندود نایب رئیس باشــگاه یوونتوس به همــراه برخی دیگر از اعضای 
هیئت مدیره این باشگاه خواهان پایان همکاری با آلگری هستند، این در حالی 
اســت که آندره آ آنیلی رئیس باشگاه خواهان حفظ این مربی ایتالیایی و ادامه 

همکاری با او است. 
چلسی در پی به خدمت گرفتن هری کین 

گراهام پاتر که اخیراً جانشین توماس توخل در چلسی شد، به نظر می رسد 
برنامــه خاصی بــرای تقویت خط حمله تیم تحت هدایتش دارد. بر اســاس 
گزارش پایگاه خبری »کالچو مرکاتو« ایتالیا؛ ســرمربی انگلیسی آبی پوشان 
لندنی خواهان به خدمت گرفتن هری کین است و از مدیران باشگاه چلسی 
خواسته تا مهاجم انگلیسی تاتنهام را به خدمت بگیرند. انتظار می رود چلسی 
تابســتان آینده شانس خود را برای به خدمت گرفتن کین ۲۹ ساله امتحان 
کند و حتی به این منظور آماده معاوضه روملو لوکاکو با کاپیتان تاتنهام است.
لوکاکوی ۲۹ ساله که در حال حاضر به طور قرضی برای اینتر بازی می کند، 
گفته می شود تمایل دارد فصل آینده هم برای این تیم ایتالیایی بازی کند و 
قصد رفتن به تاتنهام در جریان معاوضه با کین را ندارد، این در حالی است که 
گفته می شود اینتر پیش از این با چلسی برای استفاده قرضی از این مهاجم 
بلژیکی برای یک فصل دیگر هم توافق شــفاهی رسیده است. هری کین که 
پیش از این مورد توجه دو باشــگاه منچسترسیتی و منچستریونایتد بوده، تا 
پایان ماه ژوئن ۲0۲۴ تحت قرارداد تاتنهام اســت. کاپیتان اسپرز تاکنون در 
۳۹۵ بازی برای تاتنهام به میدان رفته و آمار ۲۵۴ گل زده و ۶0 پاس گل را از 

خود برجای گذاشته است.

اظهار نظر وزیر ورزش 
درباره انتخابات فدراسیون های ورزشی

وزیر ورزش و جوانان گفت: در موضوع فدراسیون های ورزشی 
عالقه مند هستیم یا وارد دوران سرپرستی نشویم و یا این دوران را 

بسیار کوتاه کنیم. 
سید حمید سجادی در گفت و گویی با خبرگزاری ایرنا در پاسخ به این  که 
تیــم ملی تا قبل از حضور در جام جهانی چند دیدار تدارکاتی برگزار خواهد 
کرد، گفت: در اتریش ۲ دیدار تدارکاتی خواهیم داشت. روز جمعه تیم ملی 
با اروگوئه دیدار خواهد کرد و سپس سه شنبه پنجم مهرماه با سنگال دیداری 
انجام خواهد داد. همان طور که می دانید اروگوئه صاحب رنکینگ ســیزدهم 
دنیاست و سنگال در رده بیستم دنیا قرار دارد و ما هم در رده بیست و یکم 
رده بندی جهانی فیفا قرار داریم. ضمن این که تیم ملی در حال برنامه ریزی 
برای انجام دیدار تدارکاتی با تیم فوتبال روســیه اســت اما این دیدار هنوز 
قطعی نیست و از آن جا که نظر سرمربی برای انجام بازی دوستانه مهم است، 
هنوز نظر کی روش درخصوص برگزاری این دیدار اعالم نشــده اســت. البته 
این صحبت من مربوط به ســه روز پیش است و نمی دانم در این فاصله این 
دیدار قطعی شده یا خیر. اما در نهایت مجموع دیدارهای تدارکاتی تیم ملی 

۳ دیدار خواهد بود. 
سجادی درخصوص زمان برگزاری انتخابات فدراسیون هایی که در حال 
حاضر با سرپرســت اداره می شــوند، افزود: عقل سلیم می گوید انتخابات در 
موعد خودش برگزار شــود و دوران سرپرستی کوتاه باشد اما در برخی موارد 
به صورت ناخواسته شرایطی پیش می آید که برخی فدراسیون ها وارد دوران 
موقت سرپرستی می شــوند. ضمن این که سرپرست تقریبا حدود اختیارات 
یک رئیس را دارد اما اگر قرار است سرپرستی رئیس نشود یا از خانواده ورزش 
نباشــد و صرفا یک مدیر ورزشی به عنوان سرپرست یک فدراسیون انتخاب 
شــود، قطعا انگیزه های چنین فردی با کســی که اسبش را برای ریاست در 
یک دوره چهارســاله زین کرده اســت، فرق دارد. با علم به این اتفاق، ما نیز 
عالقه مند هســتیم یا وارد دوران سرپرستی نشــویم و یا این دوران را بسیار 

کوتاه کنیم. 
وزیر ورزش و جوانان با اشاره به در پیش بودن بازی های آسیایی هانگژو 
ادامه داد: به زودی دور جدید جلســات ستاد عالی بازی های آسیایی هانگژو و 

المپیک پاریس آغاز خواهد شد.

معاون قهرمانی وزارت ورزش از برگزاری انتخابات 
فدراسیون ژیمناســتیک و بازگشت دبیر سابق این 

فدراسیون خبر داد.
بدون شــک پرحاشیه ترین  ژیمناســتیک  فدراسیون 
فدراسیون ورزشــی کشور در یک ســال اخیر بوده است. 
ســال گذشــته و پس از کــش و قوس های فــراوان، زهرا 
اینچــه درگاهی از ســمتش کنار رفــت و حمید احمدی 
نایب رئیس وقت فدراسیون به عنوان سرپرست منصوب شد. 
احمدی ۶ ماه در این پســت قرار داشــت، تا اینکه به دلیل 
ثبت نام در انتخابات و البته پایان دوره ۶ ماهه سرپرســتی 
از سمتش کنار رفت تا زهره مرزوقی به عنوان سرپرست از 

سوی وزارت ورزش معرفی شود.
در اواخر دوره حضور احمدی و همچنین پس از انتخاب 
مرزوقی، موضوع ایمیل های فدراســیون بر سر زبان ها افتاد. 
گفته می شد مســئوالن سابق فدراسیون ایمیل رسمی این 
نهاد را در اختیار دارند و آن را در اختیار دو سرپرست بعدی 
قرار نداده اند. همین مسئله باعث شده تا ارتباط فدراسیون 
ایران با فدراســیون جهانی ژیمناستیک قطع شود. این در 
حالی بوده که مسئوالن وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک 
در تابســتان به سوئیس ســفر کردند و در جریان دیدار با 

مســئوالن فدراســیون جهانی، قول همکاری و انجام روند 
انتخاباتی را گرفتند تا هرچه سریع تر انتخابات برگزار شود. 

دیروز امــا محمد پوالدگر در جمع خبرنگاران در مورد 
تاخیر در برگزاری انتخابات فدراســیون ژیمناستیک اظهار 
کــرد: چه کســی می گوید؟ تمــام تــالش را می کنیم که 
انتخابات را برگزار کنیم.معاون ورزش قهرمانی در پاسخ به 
این ســؤال که آیا قرار است محسن سلیمانی به فدراسیون 
ژیمناســتیک برگردد؟ گفت: بله به عنوان دبیر فدراسیون 

برخواهد گشت تا مجمع را برگزار کند.
وی در پاســخ بــه این ســؤال که آیا گــزارش دیوان 
محاسبات کشور در مورد تخلفات رئیس پیشین فدراسیون 
ژیمناســتیک که به وزارت ورزش و جوانان رســیده است، 
گفت: از محاکم قضایی بپرســید. هیچ گزارشی به دست ما 

نرسیده است.
پس از انتشــار این اظهارات از سوی خبرگزاری ایسنا، 
دفتر معاونت قهرمانی در تماســی اعــالم کرد که گزارش 
تخلفات فدراسیون ژیمناستیک که از سوی دیوان محاسبات 
تهیه شده است به وزارت ورزش رسیده است و این وزارتخانه 
گزارش مذکور را به دفتر امور مشــترک فدراسیون ها برای 

بررسی ارسال کرده است.

معاون قهرمانی وزارت ورزش خبر داد

بازگشت دبیر سابق و برگزاری انتخابات فدراسیون ژیمناستیک

اخبار ورزش جهان

ورزشی 

سرویس ورزشی-
تیم ملی فوتبال ایران فردا شب در نخستین بازی 
با هدایت کارلوس کی روش به مصاف اروگوئه قهرمان 

دو دوره جام جهانی می رود.
تیم ملی فوتبال ایران در شــرایطی در اردوی اتریش به 
ســر می برد که در این اردو ۲۷ نفر، شــامل ۱۶ لژیونر و ۱۱ 
بازیکن زیر نظر کی روش به فعالیت مشــغول هستند تا در 
دو بازی مقابل اروگوئه و ســنگال به میدان بروند. کارلوس 
کی روش در اولین اقدام ۲۴ بازیکن را برای اولین اردو به تیم  
ملی دعوت کرد که از بین بازیکنان لیگی دعوت شده، با خط 
خوردن ۱۳ نفر، ۱۱ ستاره دیگر، لژیونر ها را در سفر اتریش 
همراهی کردند. در حال حاضر تیم ملی فوتبال ایران از ۱۶ 

لژیونر خود در اردوی اتریش استفاده می کند.
طبــق برنامه ریزی صــورت گرفته تیم ملــی ایران در 
نخســتین بازی با هدایت کارلوس کی روش جمعه شب از 
ساعت ۲0:۳0 به مصاف تیم اروگوئه می رود. این مسابقه در 
ورزشــگاه NV Arena برگزار خواهد شد، جایی که باشگاهی 
که این نام را دارد یعنی ســنت پولتن، در دســته B اتریش، 
بــه عنوان یک تیم محلی حضور دارد. ســنت پولتن در ۵0 
کیلومتری وین قرار دارد، جایی که تیم اروگوئه از روز جمعه، 

اردوی خود را در آن آغاز کرده است. 
نکته مهمی که این مســابقه خواهد داشت این است 
که از آنجایی که فروش بلیت فعال نشــده اســت، بازی 
پشــت درهای بســته برگزار می شــود. آندریا النفرانکو، 
یکی از اعضای کمیته اجرایی فدراسیون فوتبال اروگوئه 
گفت: این بازی توســط اتحادیه فوتبــال اروگوئه برگزار 
نمی شود و ما مسئول آن نیستیم. این تصمیم فدراسیون 
فوتبــال اروگوئه یــا برگزارکنندگان بازی نیســت اما به 
اروگوئه ای هایی که به وین می آیند بلیت داده می شــود. 
این تصمیم به خاطر ایران گرفته شد. مسئوالن برگزاری 
از ایران خواستند درباره این موضوع صحبت کنند و وقتی 
ما به این جا رســیدیم متوجه این موضوع شدیم که بازی 

پشت درهای بسته است.
او ادامه داد: درخواســت هایی از طرفــداران فوتبال در 
اروگوئه داشتیم که بلیت این بازی را بخرند و بتوانند تیم ما 
را همراهی کنند و ما نیز تا حد توان هر چقدر که بتوانیم به 
این هواداران کمک می کنیم. حیف است که ما نتوانیم در این 
بازی تماشــاگران را داشته باشیم. بازی می توانست با حضور 

تماشاگران، بهتر و جذاب تر باشد.

آشنایی مختصر با حریف تیم ملی
اروگوئــه به عنوان قهرمــان جام هــای جهانی ۱۹۳0 
و ۱۹۵۲ ، بــا ۲۸ امتیاز و قرار گرفتن در رتبه ســوم جدول 
۱0 تیمی دیدارهای مقدماتی منطقه آمریکای جنوبی پس 
از برزیــل و آرژانتین، برای پانزدهمین بــار جواز حضور در 
بزرگ ترین آوردگاه دنیای فوتبال را کسب کرد و در بیست و 
دومین دوره این رقابت ها نیز در گروه H با پرتغال، غنا و کره 

جنوبی همگروه است. 
در حال حاضر دیه گو آلونســو ۴۷ ساله و مهاجم سابق 
اروگوئه، ســرمربیگری این تیــم را برعهــده دارد. مربی ای 
کــه در طول دوران فعالیت خــود در تیم هایی مثل پنارول 
اروگوئه، گوارانی و المپیا پاراگوئه، پاچوکا و مونتری مکزیک 
و اینترمیامی آمریکا را در کارنامه داشــته و با ســابقه یک 
قهرمانی لیگ و یک قهرمانی جام باشــگاه های کونکاکاف با 
پاچوکا و یک قهرمانی جام باشگاه های کونکاکاف با مونتری 
از ۱۴ دســامبر ۲0۲۱، جانشین اســکار تابارز در تیم ملی 

کشورش شد   . 
از زمــان حضور این مربی، اروگوئــه در هفت بازی آمار 
شش برد، یک تســاوی، ۱۶ گل زده و فقط یک گل خورده 
را ثبت کرده که شــاید مهم ترین نتیجه اش برای ایرانی ها، 
تســاوی بدون گل مقابل آمریکا، حریــف تیم ملی در جام 

جهانی باشد.

در فهرســت ۲۹ بازیکن دعوت شده به اردوی تیم ملی 
اروگوئه برای بازی با ایران فقط لوئیز سوارز نامدار و سرخیو 
راچت، دروازه بان دوم این تیم در لیگ داخلی بازی می کنند 

و ۲۷ بازیکن لژیونر هستند. 
از رونالــد آرائوخــو )مدافع بارســلونا( فرناندو موســلرا 
)دروازه بان گاالتاسرای( مارتین کاسرس )مدافع لس آنجلس 
گلکســی( ماتیــاس وســینو )هافبــک التزیــو( رودریگو 
بنتانکور)هافبک تاتنهــام( فده والورده )هافبک رئال مادرید( 
لوکاس توریرا )هافبک سابق آرسنال، اتلتیکو مادرید و فعلی 
گاالتاسرای( داروین نونیز)مهاجم لیورپول( می توان به عنوان 
شاخص ترین بازیکنان حاضر در اردوی اروگوئه قبل از دیدار 
با شاگردان کی روش نام برد. هرچند دیه گو گودین و ادینسون 

کاوانی به دلیل مصدومیت این مسابقه را از دست دادند.
سوارز چهره ویژه بازی فردا شب

بدون تردید چهره ویژه بازی جمعه شــب لوییز سوارز 
اســت که با وجود مصدومیت از ناحیه دست مشکلی برای 
بازی برابر ایران ندارد. مهاجم ســابق لیورپول، بارســلونا و 
اتلتیکو مادرید با مجموعه ای از افتخارات باشگاهی و ملی در 
شرایطی به اردوی تیمش در اتریش ملحق شده که در نبود 
ادینســون کاوانی، کار ساده تری برای قرارگرفتن در ترکیب 

مدنظر دیگو آلونسو دارد.
مهاجم ۳۵ ساله ناســیونال اروگوئه که پاییز چهارمین 

جــام جهانی اش را تجربه خواهد کــرد، می تواند یک محک 
بسیار جدی برای مدافعین تیم ملی به شمار رود.

سبک بازی درگیرانه و فیزیکی سوارز بدون توپ در کنار 
قــدرت گلزنی باال و مهارت های تکنیکــی این مهاجم برای 
هر مدافعی یک دغدغه جدی محســوب می شود و به همین 
دلیل این بازیکن در کنار نونیز و ســایر ســتاره های اروگوئه 
می تواند به کارلوس کی روش برای شــناخت نقاط ضعف و 

قدرت تیمش کمک شایانی کند.
سرمربی روسیه: 24 یا 25 آبان با ایران بازی می کنیم

ایران پس از بازی با اروگوئه، روز ســه شــنبه ۵ مهرماه 
ساعت ۱۸ در دومین بازی تدارکاتی خود به مصاف سنگال 
می رود. کاروان تیم ملی فوتبال بعد از این بازی پنجشــنبه 
روز ۷ مهــر مــاه هم به تهران بر می گــردد. البته این پایان 
بازی هــای تدارکاتی ایران پیش از جام جهانی نیســت زیرا 
دیروز سرمربی تیم ملی فوتبال روسیه اعالم کرد این تیم در 
یکی از روزهای ۲۴ یا ۲۵ آبان در دیداری دوســتانه با ایران 

مصاف خواهند داد. 
بحث برگزاری دیدار دوستانه ایران و روسیه قبل از جام 
جهانی ۲0۲۲ از مدت ها قبل مطرح شده است. ورزش روسیه 
فعال تعلیق شــده و در آخرین اقدام حضــور در یورو ۲0۲۴ 
را نیز از دســت داده اســت. با این حال تیم ملی فوتبال این 
کشور برای حفظ آمادگی تالش خود را انجام می دهد.اگرچه 
کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در مصاحبه 
اخیر خود اعالم کرد دیدار با روســیه قطعی نشده اما همتای 

او در تیم ملی روسیه از برگزاری قطعی این بازی خبر داد.
والری کارپین در مصاحبه ای که با یکی از رســانه های 
روســی درباره حذف تیم ملی این کشــور از بازی های یورو 
۲0۲۴ انجام داده، اشــاره ای نیز به مســابقه با ایران داشته. 
کارپین در این باره گفته اســت: » به احتمال ۹۹.۹ درصد 
بازی برگزار می شــود؛ ۱۵ یــا ۱۶ نوامبر)۲۴ یا ۲۵ آبان( در 
دوحــه یا تهران. شــاید به همین خاطر مســابقات لیگ را 

جابه جا کنیم.«
این در حالی اســت که تیم ملی ایران در اولین مسابقه 
خــود در جام جهانی روز ۳0 آبــان باید مقابل انگلیس قرار 
بگیــرد و طبق قوانین ایران باید یک هفته قبل از بازی ها در 
قطر حضور داشته باشــد. به همین خاطر احتمال برگزاری 
بازی در تهران وجود ندارد اما همان طور که کارپین اشــاره 
کرده ، شاید مقدمات برگزاری این مسابقه دوستانه در دوحه 

فراهم شود.

سنگال و روسیه حریفان بعدی تیم ملی

دیدار تدارکاتی ایران با قهرمان دو دوره جام جهانی فوتبال
نخستین محک جدی شاگردان کی روش از راه رسید

صفحه 9
پنج شنبه ۳۱ شهریور ۱40۱
2۵ صفر ۱444 - شماره 2۳۱2۶

فقدان دفترچه عضویت تعاونی مسکن 
کارکنان شهرداری اهواز

یــک فقره دفترچه عضویت متعلق به آقای احمد چعبی فرزند رضا به 
شماره شناســنامه 642 صادره از اهواز و متولد 1346 مربوط به یک 
قطعه زمین به شــماره 2092 از 2709 اصلی تعاونی مسکن کارگران 

شهرداری اهواز مفقود شده است و فاقد اعتبار می باشد.

»آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
شرکت دامپروری و کشاورزی امل سهامی خاص ثبت شده به شماره 284۵«

بدین وسیله از کلیه سهامداران شرکت دامپروری و کشاورزی آمل سهامی خاص 
ثبت شده به شماره ۲۸۴۵ جهت شرکت در مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
شرکت راس ساعت ۱0 صبح روز پنجشنبه مورخ ۱۴0۱/0۷/۱۴ در محل شرکت به 

آدرس یزد خیابان معلم شماره ۳۷ کدپستی ۸۹۱۸۶۳۷۹۸۵ دعوت به عمل می آید.
حق  وضعیت  تعیین  مدیران،  تعیین سمت  و  انتخاب  دستور صورتجلسه مجمع: 

امضاء، انتخاب بازرس، انتخاب روزنامه کثیراالنتشار
مرجع دعوت کننده: هیئت مدیره

آگهی فقدان اسناد فروش
اینجانب زهرا لندرانی فرزند محمد به شماره کد ملی ۲۱۲۱۴0۶۴۴۱ صادره از گرگان 
مالک خودروی سواری تیبا مدل ۱۳۹۷ به شماره انتظامی۶۳۹ س ۸۶ ایران ۵۹ و 
به علت    NAS۸۱۱۱00J۵۸۳۹۱۱۷و شماره شاسی M۱۵/ ۸۷۱۸۶۱۴ شماره موتور
فقدان اسناد فروش )سند کمپانی ( و شناسنامه مالکیت )برگ سبز ( تقاضای رونوشت 
المثنی اسناد فوق را نموده ام. لذا چنانچه هر کسی ادعایی در مورد خودروی فوق را 
دارد ظرف مدت ده )۱0 ( روز به دفتر حقوقی شرکت سایپا واقع در تهران جاده قدیم 
کرج مراجعه نماید در غیر این صورت پس از انقضای مهلت مزبور برابر مقررات اقدام 

خواهد شد.

شــرکت آب و برق کیش در نظر دارد تعداد 3 دســتگاه خودرو شــامل: یک 
دستگاه وانت دوکابین کاپرا BQ2023G-G3-2400cc مدل 1384، دو دستگاه 
وانت دوکابین مزدا P2000I مدل 1384 موجود این شــرکت را از طریق مزایده به 

اشخاص حقوقی یا حقیقی واگذار نماید.
مهلت و نحوه خرید اسناد: 

متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند با واریز مبلغ 1.000.000 ریال به حساب شماره 
 IR480610000004001000627598 4001000627598 بانک شهر شماره شبا
به نام شــرکت آب و برق کیش، از صبح روز پنج شــنبه مورخ 1401/06/31 لغایت 
ساعت 16 روز یکشــنبه مورخ 1401/07/10 با دانلود اسناد از سایت شرکت آب و 

برق کیش اقدام نمایند.
مکان بازدید از مزایده: 

داوطلبین حضور در مزایده از روز انتشار آگهی در روزنامه می توانند ضمن هماهنگی 
با شماره همراه 09126773022 از خودروهای مذکور بازدید بعمل آورند.

مهلت و مکان تحویل پیشنهادات و اسناد مزایده: 
پاکت دربسته حاوی پیشنهادات و اسناد و مدارک مورد نیاز جهت شرکت در مزایده 
می بایســتی حداکثر تا ساعت 15 ظهر روز یکشــنبه مورخ 1401/07/17 به دفتر 

تهران یا دبیرخانه شرکت آب و برق در جزیره کیش تحویل گردد.
زمان و محل گشایش پاکتهای پیشنهادات:

پاکت های پیشنهادات مزایده روز سه شنبه مورخ 1401/7/19 در محل دفتر مرکزی 
شرکت واقع در جزیره کیش گشوده خواهد شد. حضور نمایندگان پیشنهاددهندگان 
در جلســه گشایش پاکتها با هماهنگی کتبی قبلی و ارائه معرفی نامه معتبر و کارت 

ملی بالمانع است.
نکات قابل توجه: 

کلیه هزینه های کارشناســی هر خودرو و هزینه درج آگهی در روزنامه و هزینه نقل 
و انتقال مالکیت و پارکینگ مربوطه بر عهده برنده مزایده است.

 شــرکت آب و برق کیش در رد یا قبول هر یک یا تمام پیشــنهادات در هر مرحله 
از مناقصه مختار است.

 اســناد مزایده از طریق سایت شــرکت آب و برق کیش )مناقصات و مزایده( قابل 
دانلود می باشد.

نشانی محل دریافت اســناد مناقصه )3( و ارائه پاکت پیشنهادات 
مربوطه )1و 2(: 

1- دفتــر مرکزی: جزیــره کیش، شــرکت آب و بــرق کیش کد پســتی 
79416-95465

تلفن: 3 و 44424880 )076(، فاکس: 44423818 )076(
2- تهران: پاســداران، خیابان گیالن غربی، داود اسالمی جنوبی، پالک 4 طبقه 

اول تلفن 09126773022
WWW.KWPCO.IR 3- سایت شرکت آب و برق کیش

امور بازرگانی

آگهی مزایده
 ۱40۱/0۱

)چاپ نوبت اول(

کارت حمل ســالح شکاری مدل دولول روی هم ته پر 
کوسه ساخت ترکیه به شــماره سالح 61829293 به 
شــماره ســریال 9579073 به نام نصیر بخشی زاده با 
کدملی 2971383504 مدت اعتبار از 1398/4/9 لغایت 

1403/4/8 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است.

پروانه بهداشتی ساخت به شماره 49/16967 به تاریخ 
1400/2/7 و به شــماره پروانه بهداشــتی ثبت منبع 
1863219253 شرکت تولید عسل چهل گیاه صادره 
از معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مازندران 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.


