صفحه 9
پنجشنبه  ۲۰دی ۱۳۹۷
 ۳جمادیاالول  - ۱۴۴۰شماره ۲۲۰۹۷

ورزشی
هفدهمین دوره جام ملت های فوتبال آسیا

برتری خفیف ژاپنیها در اولین گام با قضاوت فغانی
تیم ملی فوتبال ژاپن در نخستین دیدار خود در جام ملتهای آسیا مقابل
ترکمنستان به برتری دست پیدا کرد .در ادامه مسابقات فوتبال جام ملتهای
آسیا و از گروه ششم این بازیها ،تیم ملی فوتبال ژاپن دیروز از ساعت 14/30
به مصاف تیم ترکمنســتان رفت که این بازی با نتیجه  ۳بر  ۲به ســود ژاپن
به پایان رســید .آمانف ( )۲۷و آتایف ( -۷۹پنالتی) برای ترکمنستان گلزنی
کردند و گلهای ژاپن را هم یویا اوساکو ( ۵۶و  )۶۰و ریتسو دوان ( )۷۱به ثمر
رساندند .قضاوت این دیدار برعهده علیرضا فغانی بود که محمدرضا منصوری
و رضا سخندان وی را به عنوان دو کمک همراهی کردند .ژاپن در این مسابقه
ابتدا از ترکمنســتان عقب افتاد و نیمه نخست را بازنده به رختکن رفت ولی
در نیمه دوم به خودش آمد و توانست سه گل متوالی وارد دروازه ترکمنستان
کند .ترکمنها هم در دقیقه  ۷۱یکی از گلها را با ضربه پنالتی جبران کردند
تا اختالف گل هایشان با حریف به حداقل برسد.
جهانبخش :حاضرم به تیم کمک کنم
علیرضا جهانبخش ،مهاجم تیم ملی در حاشیه تمرین دیروز بعدازظهر این
تیم اظهار کرد :خدا را شــکر بعد از مدت طوالنی که بیرون بودم و بدشانســی
که داشتم تمرینات خودم را پشت سر گذاشتم و به طور کامل از امروز(دیروز)
بــا تیم تمرین میکنم و اگر کادرفنی صالح بداند ،حاضرم به تیم کمک کنم و
از تمرین کنار سایر بازیکنان لذت ببرم .جهانبخش درباره دیدار عراق و ویتنام
گفت :ما بازی را میدیدیم و کسی را نمیشود دست کم گرفت .بعضی تیمها با
انرژی مضاعف به این مسابقات میآیند و چیزی برای از دست دادن ندارند .ما از
نحوه عملکرد ویتنام شوکه شده بودیم و انتظار چنین بازی را نداشتیم .کمترین
حق آنها یک امتیاز بود و ویتنام بدشــانس بود .برای ما فرقی نمیکند حریف
مان چه تیمی باشد و با تمام قوا به میدان میرویم.این بازیکن تیم ملی درباره
رقیبان اصلی ایران در جام ملتهای آسیا گفت :رقیبان سنتی ما یعنی استرالیا،
ژاپن و کره از مدعیان اصلی هســتند .عربستان و امارات هم میتوانند در این
جام نتیجه بگیرند .البته با بازی دیروز ویتنام ممکن است در این جام شگفتی
هم داشته باشیم .ما هم هدف بزرگی داریم و در راستای آن تالش خواهیم کرد.
ه بیدار شده است
سرمربی هند :غول خفت 
استفان کنســتانتین ،سرمربی هند بعد از برتری تیمش حاال از آرزوهای
بزرگ خود با این تیم گفت :با وجود همه چیزها باید بهتر و بهتر شویم .فوتبال
هند خیلی جا برای بهتر شدن دارد و خیلی از مسائل مدیریتی و مربیگری در
این تیم باید اصالح شود و بهبود یابد .االن مهم است که فوتبال هند در مسیر
پیشــرفت به کار خود ادامه دهد .باالخره موفق شــدیم که برای فوتبال هند
احترام بخریم و باعث شویم همه به فوتبال هند احترام بگذارند؛ غول خفتهای
را که چهار سال پیش کشته و دفن شده بود زنده کردیم.
تیــم ملی فوتبال هند باید در دومین دیدار خود در جام ملتهای آســیا
در حالــی برابر امارات میزبان قرار گیرد که با  ۳امتیــاز در صدر جدول قرار
دارد و حتی تســاوی در این دیدار نیز میتواند مســیر صعود هندیها به دور
بعد را هموار کند .کنستانتین در پایان گفت :دو بازی خیلی سختی در پیش
داریم .بازی با بحرین خیلی ســخت اســت و همه دیدیم که در بازی نخست
چه بازی خوبی انجام داد .امارات هم میزبان رقابتهاســت و بازی با این تیم
هم ســختیهای زیادی خواهد داشت .سعی میکنیم هر دو دیدار باقی مانده
خودمان را در این گروه ببریم و با قاطعیت راهی مرحله بعد شویم.
سرمربی ویتنام :میتوانیم برابر ایران امتیاز
به دست آوریم
تیم ملی فوتبال ویتنام با وجود بازی خوبی که برابر عراق به نمایش گذاشت،
در نهایت با نتیجه  ۳بر  ۲تن به شکست داد .پارک هانگ سئو سرمربی ویتنام
بعد از بازی گفت :با وجود آنکه بازی خوبی به نمایش گذاشــتیم اما در نهایت
تن به شکست دادیم .بازیکنان ما از نظر فنی و بدنی خوب بودند .متاسفانه گل
بدی در دقایق پایانی دریافت کردیم .عراق با وجود آنکه خوب نبود اما نســبت
به ما بهتر ظاهر شد و شایسته پیروزی هم بود.او درباره بازی برابر ایران گفت:
برنامه ما این اســت که برابر تیم قوی ایران حداقل یک امتیاز کسب کنیم .به
خوبی برای آن دیدار آماده خواهیم شــد و حریف را بررسی خواهیم کرد .باید
به خود اطمینان داشــته باشیم که میتوانیم برابر ایران امتیاز به دست آوریم.
ســرمربی کرهای ویتنام در پایان گفت :با وجود آنکه جام ملتهای آسیا رقابت
بزرگی اســت و من به حضور در آن افتخار میکنم اما برای من رقابت خاصی
نیست چرا که من ســابقه حضور در جام جهانی  ۱۹۹۴و  ۲۰۰۲را دارم .جام
ملتهای آسیا نسبت به جام جهانی سطح پایینتری دارد و با این حال نهایت
تالش خود را به کار میگیریم که در دیدار دوم بهتر ظاهر شویم.
کاتانچ :نیمکت نشینی طارقاشتباه بود
سریچکو کاتانچ ســرمربی اســلونیایی عراق بعد از بازی با ویتنام گفت:
چنانکــه پیش از این هــم گفتم بازی راحتی برابر ویتنام نداشــتیم .ویتنام
سرعتی نشــان داد و خوب ظاهر شد اما مهم این بود که توانستیم سه امتیاز
را به دست آوریم.اشتباهاتی در این دیدار داشتیم که باید در دیدارهای بعدی
برطرف کنیم .خوشحالم که توانستیم پیروزی در این دیدار را به دست آوریم.
او ادامه داد :در نیمه نخست عملکرد ضعیفی از خود نشان دادیم .در کارهای
دفاعی خوب نبودیم و باید بهتر از این ظاهر شویم .از بازی خوب ویتنام شگفت
زده نشــدم .به حریف احترام گذاشتیم و خوشــحالم که سه امتیاز را کسب
کردیم .به تیم ویتنام به خاطر بازی خوبی به نمایش گذاشتند تبریک میگویم.
نمیتوانــم بگویم که در نیمه دوم خوش شــانس بودیم اما میتوان گفت که
خوش شانستر از حریف بودیم .برای پیروز شدن به شانس هم نیاز است.
ســرمربی عراق درباره دیدار برابر ایران گفت :قبل از دیدار برابر ایران باید
یمن را شکست دهیم .فعال به دیدار برابر یمن فکر میکنیم.او در پایان درباره
طارق همام ،بازیکن استقالل که در این دیدار موفق به گلزنی شد ،گفت :باید
اعتراف کنم که او باید در ترکیب اصلی به میدان میرفت و نیمکت نشــینی
اواشــتباه بود .طارق بازیکنی است که میتواند به سرعت حرکت کند و تیم را
به سمت پیروزی سوق دهد.
سرمربی عربستان  :امیدوارم با قهرمانی به خانه برگردیم
*خوان آنتونیو پیتســی سرمربی عربستان در نشست خبری بعد از بازی
با کره شــمالی گفت :از نتیجه دیدار ،برتری  4بر صفر و عملکرد تیم خود در
دیدار نخست بسیار راضی هستم .خوشحالم که این پیروزی بزرگ را به دست
آوردیم .امیدوارم که این نتیجه خوب انگیزه برای ما در ادامه بازیها شــود.او
ادامه داد :دیدار نخســت برابر کره شمالی آسان نبود چرا که این تیم به بازی
دفاعی و بســته روی آورده بود .خوشحالم که توانستیم سبک بازی خود را به
حریف دیکته کردیم و توانستیم این پیروزی ارزشمند را کسب کنیم .در این
چند مدتی که در تیم ملی عربســتان بودهام شــناخت بسیار خوبی به دست
آوردهام و نقاط ضعف و قوت تیم را به خوبی میدانم .ســرمربی عربســتان در
پایان گفت :امیدوارم که با قهرمانی به خانه برگردیم .برای رسیدن به این هدف
بزرگ کار بسیار سختی پیش رو داریم و باید بسیار آمادهباشیم.
آقاجانیان :ویتنام مستحق باخت نبود
مارکار آقاجانیان در حاشیه تمرین دیروز تیمملی در امارات درباره دیدار
ویتنام و عــراق که به همراه کیروش و کروز از نزدیک دید ،اظهار کرد :توقع
نداشتیم که ویتنام این اندازه خوب باشد .همان طور که همه میدانند ،ویتنام
 ۱۳بازی تدارکاتی برای آمادهسازی در راه جام ملتها داشته که شش تا از آنها
در ماه گذشته بوده است ،بنابراین با آمادگی کامل در این مسابقات حضور پیدا
کردند .به نظر من دیروز هم مستحق باخت نبودند و میتوانستند حداقل یک
امتیاز را بگیرند .او افزود :بیشتر کارشناسان میگویند که عراق مدعی اول گروه
ماســت .این گفته خیلی از کارشناسان است .این تیم نه تنها مدعی اول گروه
است بلکه مدعی حضور در نیمه نهایی است .ضمن اینکه ما مقابل ویتنام بازی
ســختی خواهیم داشت .ما میدانیم یک فینال دیگر مقابل این تیم داریم .باز
هم میگویم که خیلی از کارشناسان میگویند ،عراق مدعی اول گروه است .ما
هم با ویتنام بازی سختی داریم که برای صعود به مرحله بعد تالش میکنیم.
مربی تیمملی درباره شــرایط ملیپوشان گفت :همه بازیکنان تالش میکنند
و همدلی خوبی دارند .آنها تمرینات خوبی داشــتند و خوشبختانه جهانبخش
هم شــرایطش طوری است که میتواند با باقی ملیپوشان کار کند و میتواند
مقابل ویتنام به میدان برود .بازیکنان با حمایت و همدلی بیشــتر و با تالش
بیشــتر خود میتوانند دل هواداران را شاد کنند ولی باز هم تاکید میکنم که
فینال ما ویتنام اســت .باز هم من تاکید میکنم که تمام فکر و ذکر ما بازی
ویتنام است و این دیدار یک فینال دیگر برای ماست .به جز بازی با ویتنام به
موضوع دیگری فکر نمیکنیم.
برنامه بازیهای مرحله گروهی
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وضعیت نامشخص اعضای هیئترئیسه

مجمع فدراسیون فوتبال شبانه لغو شد
مقاومت بازنشستهها تا کجا ادامه خواهد داشت؟!

سرویس ورزشی-
فدراسیون فوتبال در شرایطی مجمع را لغو کرد
که از ابتدا هم برگزاری این مجمع با توجه به همزمانی
با جام ملتهای آسیا بعید به نظر میرسید.
در حالــی که قرار بود مجمع فدراســیون فوتبال دیروز
چهارشــنبه برگزار شود اما سه شنبه شب سایت فدراسیون
اعالم کرد این مجمع «با درخواست تعدادی از اعضای مجمع
و همچنیــن مالحظه شــرکت تیم ملی فوتبــال جمهوری
اســامی ایران در رقابتهای جامملتهای آسیا و ضرورت
تمرکز همهجانبه بر موفقیت تیم ملی» لغو شد.
برنامهریــزی بــرای برگزاری این مجمــع و لغو آن ۲۴
ســاعت قبل از برنامه اعالم شده از چند جهت قابل بررسی
اســت .با باال گرفتن بحث بازنشســتهها در فوتبال و فشار
نهادهای نظارتی و قانونگذار ،اعضای بازنشسته هیئترئیسه
فدراســیون فوتبال مکلف به ترک پست هایشان بودند .قرار
بود مجمع فدراسیون فوتبال هم به همین بهانه برگزار شود
تا درخصوص ثبتنام نامزدهای جدید برای احراز پستهای
خالی شده تصمیم گیری شود.
تعــدادی از اعضای بازنشســته هیئترئیســه از همان
ابتدا مقابل این قانون سرســختی نشان دادند و در جلسات
خصوصی اعالم کردند از سِمتهایشــان کنار نمیروند .این
در حالی بود که مهدی تاج رئیسفدراسیون فوتبال توانست
مجوز ادامه فعالیتش را بگیرد تا شرایط تیم ملی تحت تاثیر
تغییرات قرار نگیرد ولی برای ســایر اعضا ،استثنایی وجود
نداشت.
ابتدا عنوان شــد مجمــع دی ماه فدراســیون فوتبال
برای انتخاب جایگزینهای اعضای بازنشســته و مســتعفی
برگزار میشــود اما به مرور زمان و در خبرهایی که ســایت
فدراســیون فوتبال منتشر میکرد ،عنوان شد دستور جلسه

این مجمع «عادی» ،گزارش عملکرد فدراسیون فوتبال -۹۷
 ،۹۶پیشبینی برنامه و بودجه فدراســیون ســال  ۹۷-۹۸و
گزارش صورتهای مالی منتهی به  ۳۱تیرماه  ۹۷بوده است.
موضوعی که به خودی خود بحث بازنشســتهها را در سایه
قرار میداد.
آذری :برگزاری مجمع منافاتی با بازی تیم ملی نداشت
سعید آذری مدیرعامل باشگاه ذوب آهن به عنوان یکی
از اعضای مجمع فدراســیون فوتبال در این باره گفت :ســه
شنبه شــب و ســاعت  21:20با بنده تماس گرفته و اعالم
کردند که مجمع لغو شــده اســت .علت آن را پرسیدیم که
گفتند در اطالع ثانوی تاریخ جدید مجمع را اعالم میکنیم.
وی درخصوص اینکه در اطالعیه فدراسیوناشاره شده

کیروش :ما برای تعطیالت و خوشگذرانی به امارات نیامدهایم

مجمع عمومی فدراســیون به علت حضور تیم ملی در جام
ملتها لغو شــده است تا تمرکز تیم ملی از بین نرود ،گفت:
من فکر میکنم از ابتدا برگزاری مجمع در این تاریخاشتباه
بود ،اما منافاتی نداشــت .تنها موضوعــی که در این زمینه
وجود دارد ،این است که اکنون تمام هم و غم ما نتیجهگیری
تیم ملی اســت و در این بین مهدی تاج و سایر دوستان هم
بــرای حمایت از تیم ملی در امــارات بودند .از این نظر فکر
میکنم تمرکز الزم برای برگزاری مجمع نبود ،چون مدیریت
مجمع تمرکز و انرژی زیادی میخواست.
مدیرعامل باشــگاه ذوبآهن و یکــی از اعضای مجمع
فدراســیون فوتبال در واکنش به این سؤال که آیا ممکن بود
به دلیل حضور تیم ملی در جام ملتها برخی موارد در مجمع

لحاظ نشود ،خاطرنشان کرد :به نظرم وقتی تمرکز الزم وجود
نداشته باشد ،نمیتوان همزمان روی دو موضوع تمرکز کرد.
از این جهت فکر میکنم اولویت همه ما اکنون باید موفقیت
تیم ملی باشد و مجمع در زمان بهتری برگزار شود.
چرا  19دی به عنوان زمان برگزاری مجمع اعالم شد؟
نکته مهمی که در صحبتهای آذری نیز به آناشــاره
شــد این بود که مسئوالن فدراســیون فوبتال از ابتدا اطالع
داشــتند که  19دی ماه زمان برگزاری دیدارهای تیم ملی
اســت.آنها با علم بر این موضــوع  19دی را به عنوان زمان
برگزاری مجمع انتخاب کردند.
دیروز خبرگزاری مهر در گزارشــی مدعی شد« :در نظر
گرفتن تاریــخ  ۱۹دی برای مجمع باتوجه به همزمانی جام
ملتهای آســیا و برگزاری دیدارهای تیم ملی جای ســؤال
داشــت و از همان زمان اعالم تاریخ مجمع ،به نظر میرسید
که فدراســیون فوتبال همین تاریخ و بازیهــا را به عنوان
دستاویزی برای تحت تاثیر قرار دادن مجمع به کار میگیرد.
با بررســی این مســائل میتوان اینطور برداشــت کرد
که فدراســیون فوتبال به دنبال خریدن زمان بیشتر است.
هیئترئیسه که حمایت هیئتهای استانی را هم پشت خود
دارد ،با علم به برگزاری جام ملتهای آســیا ،ســقف تاریخ
برگزاری مجمع ( ۱۹دی) را برای پشت سر گذاشتن التهابات
قانون منع بهکارگیری بازنشستگان در نظر گرفت تا به یکباره
همین تاریخ را هم لغو کند».
باید دید مقاومت بازنشستههای فدراسیون تا کجا ادامه
خواهد داشــت .آیا سرنوشت هیئترئیسه فدراسیون فوتبال
با نتایج تیم ملی در جام ملتها و قهرمانی در این مسابقات
تغییر میکند؟ آیا هیئترئیســه در انتظار این اســت تا با
قهرمانی احتمالی تیم ملی در آسیا ،فشار قانون بازنشستهها
را از روی دوشش بردارد؟

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران به ستایش از تیم ملی فوتبال ویتنام پرداخت و تاکید کرد که جام ملتهای
آسیا رقابتی قوی و بزرگ است و او و شاگردانش برای خوشگذرانی و تعطیالت به امارات نیامدهاند.
جدال تیم ملی فوتبال عراق با ویتنام با پیروزی ســه بر دو عراق به پایان رســید.کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی
فوتبال ایران برای تماشای این دیدار به ورزشگاه رفت.
او درباره ویتنام گفت :ویتنام پیشــرفت زیادی داشته است .آنها نتایج خوبی کسب کردهاند و سرعت نقل توپ خوبی
دارند .از فردا خود را برای دیدار با این تیم آماده میکنیم.
ســرمربی تیم ملی فوتبال ایران ادامه داد :نتایج هفته نخست نشــان میدهد که احتمال هر غافلگیری وجود دارد و
اگر میخواهیم که خوب نتیجه بگیریم باید با جدیت بازی کنیم .نتایج نشان میدهد که جام ملتهای آسیا رقابتی برای
خوشگذرانی و تعطیالت نیست .ما در رقابت بزرگی قرار داریم.

احتمال حضور تیم جوانان در جام جهانی کشتی آزاد

وزیر ورزش :امیدواریم تیم ملی فوتبال به فینال جام ملتهای آسیا برسد

سرپرست فدراسیون کشــتی اعالم کرد ممکن است تیم
جوانان یا امید در جام جهانی کشتی آزاد شرکت کنند.
پس از لغو حضور تیم ملی کشــتی آزاد در رقابتهای جام جهانی
روسیه ،حاال بنی تمیم سرپرست فدراسیون میگوید شاید تیم جوانان
به این مسابقات اعزام شــود .بنی تمیم در تازهترین صحبتهای خود
اظهار داشــت :وقتی چندی پیش دودانگه بهعنــوان نماینده ایران در
کمیسیون فنی اتحادیه جهانی با من تماس گرفت ،گفت ظاهرا تصمیم
بر این اســت که  ۵تیم برتر مســابقات جهانی و یک تیم منتخب جهان در جام جهانی حاضر شود .ما هم فهمیدیم چون
جزو  ۶تیم نیستیم و نمیتوانیم حضور داشته باشیم ،گفتیم اصرار برای میزبانی فایدهای ندارد.
سرپرست فدراسیون کشتی ادامه داد :جالب این بود چند روز بعد از این اتفاق حاال روسیه ،ما را برای حضور در جام
جهانی دعوت کرد؛ در حالی که طبق روال گذشــته اتحادیه جهانی از تیمها دعوت میکرد .ما نیز در نامهای به اتحادیه
جهانی بابت این اتفاقات توضیح خواســتیم .بنی تمیم در پاســخ به این سؤال که با توجه به اظهارنظر غالمرضا محمدی
غیبت آزادکاران ایرانی در جام جهانی قطعی شده ،گفت :هنوز جوابی از اتحادیه جهانی نگرفتیم و هنوز به صورت کامل هم
حضورمان در جام جهانی منتفی نیست .نظر کادرفنی بزرگساالن این بود که این تیم در جام جهانی حضور نداشته باشد.
با این حال ما به این فکر میکنیم که برای پشتوانهسازی تیم امید یا جوانان را به این رقابتها اعزام کنیم.

وزیر ورزش و جوانان ابراز امیدواری کرد که تیم ملی فوتبال ایران به فینال جام ملتهای آسیا صعود کند.
مسعود ســلطانیفر در حاشیه جلسه هیئت دولت در رابطه با عملکرد تیم ملی فوتبال در جام ملتهای آسیا عنوان
کرد :تیم خیلی خوبی داریم و شروع خوبی هم در این رقابتها داشتیم .امیدوارم در بازیهای باقی مانده هم نتایج خوبی
بگیرند.تیم ملی از حمایت همه ملت و دستاندرکاران ورزش برخوردار است و امیدواریم با همین حمایتها ،هماهنگیها
و عزم و اراده بتوانیم تا فینال این مسابقات پیش رویم.
وزیر ورزش و جوانان در رابطه با اینکه اختالف کارلوس کی روش و برانکو ایوانکوویچ سرمربیان تیم ملی و پرسپولیس
در جام ملتهای آسیا هم ادامهدار شده و آیا وزارت ورزش قصد ندارد تذکری به این افراد بدهد؟ افزود :بهتر است که همه
انرژی را صرف حمایت از تیم ملیمان بکنیم و امیدوارم بتوانیم قهرمان شــویم .سلطانیفر در مورد پاداش ملیپوشان در
صورت موفقیت هم گفت :برای تیم ملی پیشبینی پاداش کردیم.
وزیر ورزش درباره آخرین وضعیت حضور زنان در ورزشــگاهها گفت :این کار در استادیومهای مختلف نیاز به ورودی
مجزا ،معبر و مکان مجزا و ســرویس و خدمات مجزا دارد .همه این امکانات در ورزشــگاههای مختلف وجود دارد و یا در
کوتاهترین زمان ممکن قابل فراهم کردن است .زیرساختها در این ارتباط کامال فراهم است و مشکلی برای ورودی مجزا،
معبر و مکان مجزا و سرویس و خدمات مجزا نداریم .امیدواریم با گزارشی که برای دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی
ارســال کردهایم ،کارهای کارشناســی در این ارتباط انجام و این مصوبه اصالح شود .امیدواریم که به مرور با فراهم شدن
شرایط در مکانهای مختلف ابتدا در بازیهای ملی این موضوع را فراهم کنیم.

معرفی پهلوان ایران در کرج

یزدانی :باید خود را در یک تورنمنت محک بزنم بعد تصمیم بگیرم

مسابقات کشتی پهلوانی قهرمانی کشور فردا در کرج برگزار می شود.
رقابتهای کشتی پهلوانی قهرمانی کشور روز جمعه در سالن انقالب کرج برگزار می شود تا پهلوان کشور و صاحب بازوبند
پهلوانی مشخص شود.
این دوره از رقابتها یادواره پهلوان باشــی علیرضا ســلیمانی است .مرحوم ســلیمانی دارنده شش بازوبند پهلوانی بود که
اردیبهشت  1393درگذشت .سلیمانی در مسابقات جهانی  1989مارتینی سوئیس موفق شد بروس بومگارتنر قهرمان نامدار
آمریکایی را شکســت دهد و تنها مدال طالی تاریخ کشتی ایران در سنگین وزن جهان را تصاحب کند .بومگارتنر دارنده 13
مــدال جهــان و المپیک ( 9مدال جهانی و  4مدال المپیک) بود که پیروزی در فینال مســابقات جهانی  1989در آن زمان،
سلیمانی را به شخصیتی بسیار پرآوازه تبدیل کرد.
در حال حاضر جابر صادقزاده دارنده بازوبند پهلوانی کشور است .او سال گذشته احمد میرزاپور را در دیدار فینال شکست
داد .میرزاپور در مسابقات امسال حضور ندارد چرا که بخاطر دوپینگ ،دوران محرومیت را طی میکند.

رضا یزدانی کشتی گیر وزن  ۹۷کیلوگرم تیم ملی
کشتی آزاد گفت :باید خود را محک بزنم تا برای آینده
ام تصمیم بگیرم.
یزدانــی که در المپیــک  ۲۰۱۶ریودوژانیــرو با وجود
مصدومیت کشتی گرفت ،بعد از المپیک پای خود را جراحی
کرد .او بعد از دو ســال دوری از کشتی در مسابقات مرحله
مقدماتی لیگ شــرکت کرد و در وزن  92کیلوگرم در چند
مسابقه برنده شد .یزدانی سپس با روی کار آمدن غالمرضا
محمدی سرمربی تیم ملی کشتی آزاد ،دوباره به اردوی تیم
ملی دعوت شــد .دارنده دو مدال طال و دو برنز جهان اکنون

میگوید که باید خود را ابتدا محک بزند و بعد برای مسابقات
جهانی و المپیک تصمیم بگیرد.
رضا یزدانی در مورد شــرایط خــود اظهار کرد :در حال
حاضر جدی تمرین می کنم اما شــرایط مســابقه با تمرین
متفاوت اســت .باید ابتدا در یــک تورنمنت خارجی خود را
محک بزنم تا شــرایط بدنیام را بســنجم.وی ادامه داد :بعد
از اینکــه در یک تورنمنت خــود را محک زدم می توانم در
مورد آینده تصمیم بگیرم .اگر شــرایطم راضیکننده باشد،
آنگاه برای مســابقات جهانی و المپیک با جدیت تمام ادامه
میدهم.

با وجود ابالغهای قبلی آیا وزارت ورزش نظارتی
بر روی سفرهای غیر ضروری فدراسیونهای ورزشی
دارد؟
در حالــی کــه وزارت ورزش و جوانان بــا توجه به باال
رفتن قیمت ارز به فدراسیونها اعالم کرده بود از اعزامهای
برون مرزی غیر ضروری خودداری کنند ،اما ظاهرا برخی از

فدراسیونها توجهی به این موضوع نداشته و در این شرایط
اقتصادی اعزامهایی دارند که ضرورتی ندارد.
در حالــی که مســابقاتی با عنــوان دوی صحرانوردی
کشــورهای عربی در اردن برگزار میشد و هیچ ارتباطی به
ایران نداشــت ،مجید کیهانی رئیسفدراســیون دوومیدانی
با اعالم اینکه قرار اســت اجالس رؤســای فدراســیونهای

کشورهای آســیایی برگزار شــود ،راهی این کشور شد ،اما
پیگیریها نشان داد که اجالسی با این عنوان در اردن برگزار
نشده و حتی شنیدهها حاکی از آن است که دهالن الحمد،
رئیسکنفدراسیون آسیا نیز آنجا حضور نداشته است.
با این شــرایط مشــخص نیســت ســفر غیرضروری
رئیسفدراســیون در حالی که دوومیدانیکاران با مشکالت

زیادی مواجه هستند ،با چه هدفی صورت گرفته و چرا هیچ
بازخوردی بعد از گذشت  5روز نداشته است.
برخی از اهالی دوومیدانی معتقدند کیهانی به دنبال البی
با رؤسای فدراسیونهای آسیایی برای گرفتن یک پست در
کنفدراســیون آسیا است و این ســفر او در این راستا انجام
شده است.

مرحله نخســت اردوی آمادگی تیم ملی کشتی
فرنگی پس از حضور محمد بنا صبح امروز(پنج شنبه)
با یک جلسه تمرین کشتی به پایان می رسد.
ایــن اردو از روز  12دی مــاه در محــل خانه کشــتی
عبداله موحد مجموعه ورزشی آزادی تهران آغاز شده است
و فرنگــیکاران در این چند روز تمرینات متنوعی تکنیکی،
تاکتیکی ،ایستگاهی و بدنسازی را زیر نظر محمد بنا سرمربی
تیم ملی و همکارانش پشت سر گذاشتهاند.
اردونشــینان این مرحله از اردو خود را صبح فردا با یک
جلســه تمرین کشتی به پایان میرسانند .طبق برنامهریزی
کادر فنی دومین مرحله اردوی فرنگی کاران از روز  24دی
ماه آغاز و تا زمان حضور در ســی و نهمین دوره رقابتهای

بینالمللی جام تختی که روزهــای  4و  5بهمن ماه برگزار
میشود ،ادامه مییابد.
تیم ملی تا زمان اعزام به رقابت های قهرمانی آســیا در
چین ( 3تا  8اردیبهشــت ماه سال  )98چند مرحله اردو و
حضــور در دو تورنمنت بینالمللی وهبی امره ترکیه ( 12تا
 14بهمن ماه) و جایزه بزرگ مجارستان ( 4و  5اسفندماه)،
بعنوان یکی از تورنمنتهای رنکینگ سیستم اتحادیه جهانی
را در برنامه خود دارد.
رقابتهای کشــتی المپیک  2020توکیو روزهای 12
تا  18مردادماه ســال  99برگزار خواهد شد و فرنگیکاران
تــا زمان حضور در ایــن رویداد مهم حــدود  19ماه زمان
دارند.

پس از اعالم نظر پزشــک متخصص ،مهدی خدابخشــی نیز میتواند تمرینات خود را در کنار دیگر نفرات
راهیافته به اردو تیم ملی آغاز نماید.
بیست و چهارمین دوره مسابقات قهرمانی جهان  ۲۵تا  ۲۹اردیبهشتماه سال آینده به میزبانی «منچستر» انگلیس برگزار
میشود.اردوی نفرات راهیافته به تیمملی از روز شنبه –  ۲۹دیماه با حضور  ۳۳تکواندوکار در مرکز جهانی تکواندو آغاز میشود.
با اعالم فرهادیان رئیس ســازمان تیمهای ملی ،مهدی خدابخشی که در جریان برگزاری مسابقات آزاد کشوری از ناحیه
دست آسیب دیده بود با نظر پزشک متخصص جواز حضور در اردو را کسب کرد .هدایت این نفرات برعهده فریبرز عسکری به
عنوان سرمربی و علی محمد بسحاق و وحید عبداللهی به عنوان مربی است .نفراتی که جواز حضور در اردو را کسب کردهاند به
شرح زیر است :حمیدرضا صدری -علی صالحی -آرمین هادیپور -آرش صالحینژاد -ابراهیم صفری -محمدحسن پلنگافکن-
حســین طالبپور -محمدکاظمی  -ســروش احمدی -حمیدرضا هادیان -آریان محمدی -امیرحسین خانلو -محمدمهدی
عمادی -اسماعیل مردانی -میرهاشم حسینی -امیرمحمد بخشی -سیداحمد خسروفر -امیررضا نیکسیرت -علی اشکوریان-
محمدحســین یزدانی -مهدی جاللی -عرفان ناظمی -مهران برخورداری -محمدعلی خســروی -محمدرضا خانی -امیدرضا
چیتساززاده -نیما مهرعلی -علی نجفی -سعید رجبی -سیاوش فخرایی -سجاد مردانی -حسین قربانزاده.

سفرهای غیر ضروری در دوومیدانی

خواندنی از ورزش ایران

*در نخستین روز از مســابقات دوچرخه سواری پیست قهرمانی آسیا که در
جاکارتااندونزی در حال برگزاری است ،نمایندگان ایران در چهار ماده به رقابت
پرداختند.ایران پس از یک دوره غیبت امسال تصمیم گرفت در ماده المپیکی
تعقیبی تیمی و در هر دو رده جوانان و بزرگســاالن نماینده داشــته باشد که
البتــه تیم ایــران در هر دو رده موفق به صعود به دور بعد نشــد ،با این حال
تیم ایران در رده بزرگســاالن توانســت رکورد ایران را  2ثانیه جا به جا کند.
در ماده تعقیبی تیمی بزرگســاالن ایران با ترکیب محمد رجبلو ،بهنام آرین،
امیر حســین جمشیدیان و حســین ناطقی در مرحله مقدماتی ششم شد و
موفق به صعود به دور بعد نشــد،اما رکابزنان با ثبت زمان  4دقیقه و  12ثانیه
و  650هزارم ثانیه رکــورد ملی را 2ثانیه ارتقا دادند.رکورد ایران پیش از این
4دقیقه و  14ثانیه بود که دربازیهای آســیایی  2006دوحه به ثبت رسیده
بود.تیمهای کره جنوبی و ژاپن برای مدال طال و قزاقســتان و چین برای برنز
رقابت خواهند کرد.
*بازیکنان  ۳۲کشور جهان برای حضور در بیست و هشتمین دوره مسابقات
بینالمللی بدمینتون فجرکاپ ایران گرامیداشــت چهلمین سالگرد پیروزی
انقالب ،اعالم آمادگی کردند.بدمینتون بازان کشورهای اسپانیا ،تایلند ،اردن،
هنــد ،پرتغال ،بلغارســتان ،جمهوری چک ،مولداوی ،ویتنــام ،مالت ،ترکیه،
مالزی ،ایتالیا،اندونزی  ،آذربایجان ،اوکراین ،میانمار ،سنگاپور ،لهستان ،هلند،
لوگزامبورگ ،اتریش ،روسیه ،چین ،سریالنکا ،ارمنستان ،مجارستان ،پاکستان،
اســتونی ،ایســلند ،موریس و ایران برای حضور در این رقابتها اعالم آمادگی
کردند.این دوره از مسابقات در روزهای پانزدهم لغایت هجدهم بهمن ماه سال
جاری با جوایز  ۲۵هزار دالری در قسمت یک نفره و دونفره با حضور بازیکنان
خارجی و داخلی در شهرستان کرج برگزار میشود.

شهید مدافع حرم «محمدحسین حمزه»

والیت مطلقه فقیه
عین والیت امام زمان است
(عج)

محمد حسین در  15اسفند  1365مصادف با پنج
رجب  1407هجری قمری چشــم به جهان گشود .در
همان نوزادی به بیماری ســختی مبتال شد که سه بار
عمل جراحی شد .محمدحسین در شرایطی به دنیا آمد
که دو دایی شــهید و یک عموی اسیر در دست بعثیان
خاطراتش را رقم میزد .پدرش پاسدار ،رزمنده و جانباز؛
مادرش ،خواهر دو شــهید ،که همین امر باعث شــد با
فرهنگ ایثار و شهادت رشد کند .مراحل تحصیل را تا دیپلم به پایان رسانید
ســپس به کسوت لباس سبز قامتان پرافتخار سپاه درآمد .بار اول در سال 94
به مدت  3ماه در سوریه حضور داشت .برای بار دوم هم داوطلبانه  ،عازم منطقه
حلب ســوریه شد و مسئولیت فرماندهی گروهان را در خط پدافندی به عهده
گرفت که سرانجام در صبح پنج شنبه  26فروردین  1395مصادف با  6رجب
(در ایام سی امین سالروز والدتش به قمری) ساعت  8:30بر اثر اصابت گلوله
توپ  106دشــمن ،به درجه رفيع شــهادت نائل آمد فرازی از دل نوشتههای
شــهید :مراقب دشمنی دشمنان و منافقان باشــید چرا که شما هرزمان که
توانستید خصلت گرگ و روباه و خوک را عوض کنید میتوانید دشمنی آمریکا
و انگلیس و آلسعود را هم از بین ببرید؛ بدانید والیت مطلقه فقیه عین والیت
اما م زمان(عــج) و پیامبر اعظم (ص) و والیت خداوند اســت؛ هرکس که این
والیت را در آشــکارا و پنهان قبول ندارد و فکر میکند که دیکتاتوری اســت؛
بدانید که با این کار تمام زندگی خود را زیر سؤال برده و زندگیش باطل و بر
باد فنا استوار است .عزیزان و همکاران گرامی بروید با والیت مطلقه فقیه آشنا
شــوید و با ریشه و وجود آن شناخت پیدا کنید و گرنه بدانید اگر آشنا نشوید
دیر یا زود پایههای اعتقادتان متزلزل میشود و نابود میشوید.

سهراب مرادی کاندیدای بهترین وزنهبردار جهان شد

فدراسیون جهانی وزنه برداری همچون سالهای گذشته ،امسال هم اقدام
به انتخاب بهترین وزنهبردار سال کرد.
فدراسیون جهانی وزنه برداری با هدف انتخاب بهترین وزنهبردار سال  ۲۰۱۸جهان
اقدام به انتشار لیست کاندیداها کرد که نام سهراب مرادی قهرمان بازی المپیک و جهان
نیز در بین برترینها وجود دارد .ســهراب مرادی به همراه «یولــی ایراوان» از اندونزی،
«لیئو ژیائو جون» از چین« ،ســیمون مارتیروسیان» از ارمنستان و «الشا تاالخادزه» از
گرجستان برای کسب عنوان بهترین وزنه بردار مرد سال  ۲۰۱۸جهان رقابت میکند .سایت فدراسیون جهانی وزنهبرداری ()IWF
آخرین مهلت شرکت در این نظرسنجی را تا  ۳۱ژانویه (۱۱بهمن ماه) اعالم کرده است.این انتخاب با رأی مردم انجام میشود و
کاربران میتوانند برای ثبت رأی خود به لینک زیر مراجعه کنندwww.iwf.net/best-lifters-2018:

حضور تیم ملی کشتی فرنگی در تورنمنتهای ترکیه و مجارستان

حدیث دشت عشق

ی
آغاز اردوی تیمملی تکواندو از  ۲۹د 

سند کمپانی و شناسنامه مالکیت ســواری پژو  206آریان مدل
 1389شــماره انتظامــی  918د  41ایران  13به شــماره موتور
 13389023950و شماره شاسی NAAP41FD3BJ297727
به مالکیــت خانم لیال مهیاری کد ملــی  1282410458مفقود
گردیده فاقد اعتبار میباشد.
آگهی انتقالی شرکت برجسازان امید
سردشت سهامی خاص به شماره ثبت
 1906و شناسه ملی 10862125138

به موجــب آگهــی تغییــرات شــماره  139730414447000537مورخ
 1397/09/03و صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ 1397/08/20
مرکز اصلی شرکت برجســازان امید سردشت سهامی خاص از واحد ثبتی
شهرکرد به واحد ثبتی اصفهان به نشانی آدرس استان اصفهان ،شهرستان
خمینیشــهر ،بخش مرکزی ،شــهر درچهپیاز ،دینان ،کوچه شهید محمد
علیجانــی[ ،]30خیابان نــواب صفوی ،پالک ،0طبقه همکف کد پســتی
 8431935795انتقــال یافت و در این اداره تحت شــماره  61603به ثبت
رسید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
شناسه نوبت چاپ370573 :
شناسه آگهی337221 :

شماره پرونده139704017086000120/1 :
شماره بایگانی پرونده9700121 :
شماره ابالغیه139705117086000603 :

آگهی ابالغ
اجرائیه کالسه139704017086000120/1 :
بدینوســیله بــه توفیق جرفی به کــد ملــی  1819585018و عادل
جرفــی بــا کــد ملــی  1819585018والهــام جرفی با کــد ملی
 1819238563فرزندان مرحوم حســن جرفی بدهکار پرونده کالسه
 139704017086000120/1که برابر گزارش مامور ابالغ شــناخته
نگردیدهاید ابالغ میگردد که برابر سند ازدواج بین شما (ورثه مرحوم
حســن جرفی) و خانم سهام عزیزی مبلغ یک میلیارد و هشتاد و پنج
میلیون و ششصد و چهل و ســه هزار و پانصد و شصت و چهار ریال
بدهکار میباشــید که بر اثر عدم پرداخت وجه بســتانکار درخواست
صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و به کالسه
فوق در این اجرا مطرح میباشد .لذا طبق ماده  18/19آئیننامه اجرائی
مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ میگردد از تاریخ انتشار این آگهی که
تاریخ ابالغ اجرائیه محســوب اســت فقط یک نوبت در روزنامههای
کثیراالنتشــار درج و منتشــر میگردد ظرف مدت ده روز نســبت به
پرداخــت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشــار آگهی
دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.
:181م/الف

مسئول واحد اجرای اسناد رسمی
دشتآزادگان

حضور فرهاد مجیدی و فتحی در تمرین استقالل
دســتیار جدید وینفرد شفر و مدیرعامل باشگاه استقالل در محل تمرین
این تیم حضور پیدا کردند.
تمرین دیروز اســتقالل پس از پایان اعتصاب بازیکنان این تیم از ساعت
 ۱۱در زمین شــماره دو ورزشــگاه آزادی و پشت درهای بسته برگزار شد.در
همین راستا بازیکنان و کادرفنی اســتقالل در محل تمرین حاضر شدند که
فرهاد مجیدی ،کاپیتان پیشــین و مربی جدید اســتقالل برای نخستین بار
در تمرین حضور پیدا کرد .مجیدی پس از حضور در رختکن ،مورد اســتقبال
حاجیلو ،شفر ،رحمتی ،حیدری و دیگر اعضای رختکن قرار گرفت و حتی در
نخستین تمرین خود در استقالل پا به پای بازیکنان این تیم دوید و بازی کرد.
امیرحسین فتحی مدیرعامل باشگاه استقالل در نخستین تمرین این تیم پس
از پایان اعتصاب بازیکنان گفت :ســال نو میالدی و تولد چند تن از بازیکنان
و اعضای تیم را تبریک میگویم .مشــکالت شما را میدانم و درک میکنم .از
شــنبه بعد از بازی پدیده دنبال رفع مشکالت بودیم و روز گذشته بحث مالی
ما حل شــد و از امروز(دیروز) حوالهها صادر میشود .ما همچنان پیگیر کارها
هستیم تا شما تنها به تمرین فکر کنید و روحیه باالیی داشته باشید .به همه
خسته نباشــید میگویم و از صبوری شما تشکر میکنم .از آقای رحمتی که
در این مدت کنار من بود تشکر میکنم که همه جا کنار من بود و تالش کرد
تا مشــکالت حل شود .او افزود :نظر شفر اضافه شدن دو نفر به کادرفنی بود.
مارتین فورکل به زودی به جمع ما اضافه میشــود .او تجربه خوب و مدرک
باالی مربیگری از یوفا دارد و میتواند کمک تیم باشد و در زمینه تیمهای پایه
نیز به ما کمک میکند .فرهاد مجیدی نیز ســرمایه ،اسطوره و ذخیره باشگاه
است و با پیشنهاد شفر به تیم ما اضافه شد تا بتوانیم از توانایی فنی او استفاده
کنیم .ایشــان مدارج باالی مربیگری را طی کرده و اکنون در کنار شفر ،یکی
از بزرگترین مربیان فوتبال ایران است .شفر بزرگترین مربی تاریخ استقالل
است و کسی مانند او نداشتیم .کمپ به زودی آماده میشود و جمعه یا شنبه
به اردو میرویم .در حال مذاکره هســتیم تــا بازیکنان مورد نظر کادرفنی به
کمپ ما اضافه شوند.
آغاز فعالیتهای باشگاه پاس از لیگ دسته اول
حسین فرکی پیش کسوت باشــگاه پاس و سرمربی فعلی باشگاه پیکان
درخصوص دیدار با وزیر ورزش و بحث احیای باشگاه پاس گفت :با هماهنگی
آقای گلمحمدی مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران و به همراه بخشی از
پیشکســوتان باشگاه پاس همانند آقایان شاهرخی ،حبیبی ،قاسمی ،نصیری،
قفلســاز ،مالکیان و ...به دیدار وزیر ورزش رفتیم و صحبتهایی برای احیای
باشگاه پاس انجام دادیم و قرار شد در رأس هرم که وزیر ورزش حضور دارد با
همکاری سرداراشتری فرماندهی نیروی انتظامی ،مهدی تاج رئیسفدراسیون
فوتبال و رضا گلمحمدی مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران این باشگاه را
احیا کنیم ،همچنین یک کارگروه تشکیل شد و آقایان داورزنی ،گلمحمدی
و من در این کارگروه عضو شدیم تا تالشها را برای احیای باشگاه پاس انجام
دهیم و قرار است از لیگ دسته اول این کار را آغاز کنیم.
رونالدو  ۲۰۱۹ :به تیم ملی برمیگردم
ستاره پرتغالی یوونتوس زمان بازگشت خود به بازیهای ملی را اعالم کرد.
کریســتیانو رونالدو چند ماه است که برای تیم ملی کشورش به میدان
نمیرود .او زمان بازگشــت خود به تیم ملی را اعالم کرد و گفت :اینکه برای
مدتی پیراهن تیم ملی کشــورم را بر تن نکردم تصمیم درستی بود اما امسال
به بازی ملی برمیگردم .او درباره پیوســتن به یووه گفت :همه در یوونتوس از
من استقبال خوبی داشــتند و خوشحالم که در این تیم بزرگ بازی میکنم.
رونالدو درباره این ســؤال که چه زمانی از فوتبال خداحافظی میکند ،گفت:
نمیدانم کی دوران فوتبالی من تمام میشود .خوشبختانه در شرایط خوبی به
سر میبرم و میخواهم چند سال دیگر حضور داشته باشم.
برنامه بازیهای تیم امید در راه صعود به المپیک
برنامه رســمی دیدارهای تیم فوتبال امید ایران در مرحله نخست از دور
مقدماتی بازیهای قهرمانی زیر  ۲۳ســال آسیا به منظور حضور در المپیک
 ۲۰۲۰اعالم شد.
بازیهای گروه ســوم مرحله مقدماتی قهرمانی زیر  23سال آسیا از روز
دوم فروردینماه با حضور تیمهای فوتبال امید ایران ،عراق ،یمن و ترکمنستان
در ورزشــگاه پاس قوامین تهران برگزار خواهد شــد.برنامه و ساعت برگزاری
مسابقات به این شرح است:
دوم فروردین 1398
*عراق..............................................................................................یمن(ساعت )15:45
*ایران................................................................................ترکمنستان(ساعت )18:45
چهارم فروردین
*ترکمنستان................................................................................عراق(ساعت )15:45
*ایران .............................................................................................یمن(ساعت )18:45
ششم فروردین
*ترکمنستان ................................................................................یمن(ساعت )15:45
*ایران.............................................................................................عراق(ساعت )18:45
اعالم اسامی بازیکنان دعوت شده
به اردوی تیم ملی فوتسال
اســامی بازیکنان دعوت شــده به یازدهمیــن اردوی تدارکاتی تیم ملی
فوتسال کشورمان اعالم شد.
اردوی آمادهســازی تیم ملی فوتسال کشــورمان از  22دی ماه در مرکز
ملی فوتبال آغاز میشــود .محمد ناظمالشریعه ،ســرمربی تیم ملی فوتسال
اســامی بازیکنان دعوتشده به اردوی تیمش را به شرح زیر اعالم کرد:مسلم
اوالدقباد ،سعید افشار ،علیرضا جوان از باشگاه گیتیپسند اصفهان (اصفهان)،
سعید مومنی و مرتضی عزتی از باشگاه مس سونگون ورزقان تبریز (آذربایجان
شرقی) ،بهزاد عظیمی از باشگاه ملی حفاری ایران و سجاد مسیحی از اهورای
بهبهان (خوزستان) ،مهرداد قنبرزاده از باشگاه آذرخش بندرعباس (هرمزگان)،
میثم خیام و محســن محمدزاده از باشگاه مقاومت البرز (البرز) ،سینا پرکاس
و مراد ناظری از باشــگاه شهروند ســاری (مازندران) ،علی رستمی و مسعود
محمدی از باشگاه فرشآرای مشهد (خراسان رضوی) ،سیدابوالفضل حسینی
از باشــگاه پارسیان شــهر قدس و طاها نعمتیان از باشــگاه مقاومت قرچک
(تهران) و مهدی کریمی از باشگاه سنایچ ساوه (مرکزی).
این بازیکنان باید ســاعت  14روز شنبه  22دی ماه ،خود را به کادر فنی
تیم ملی در هتل المپیک معرفی کنند.اردوی فوق به منظور کســب آمادگی
بازیکنان جهت حضور در دیدارهای دوستانه برابر صربستان برگزار میشود و
تا روز  24دی ماه ادامه خواهد داشت.

