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ورزشی
سکوت فدراسیون فوتبال و اظهار نظررئیسفراکسیون ورزش مجلس شورای اسالمی

پیشنهاد  ۷۰۰هزار دالری برای بیرانوند از بلژیک و ترکیه
دروازهبان ایرانی تیم پرســپولیس پیشــنهادهای مالی خوبی از ترکیه و
بلژیک به دستش رسیده است.
به گزارش gazetedamgaترکیه ،علیرضا بیرانوند دروازهبان پرســپولیس و
تیم ملی ایران مورد توجه تیمهای فنرباغچه ،بشــیکتاش و رایزه اســپور قرار
گرفته اســت.این دروازه بان ایرانی که نمایش خوبی در جام جهانی داشت و
تیمش یعنی پرسپولیس را به فینال لیگ قهرمانان آسیا رساند ،پیشنهادهایی
دریافت کرده اســت .هر چند تیم باشگاهی او در ایران خواستار ادامه ماندنش
در تیم شده است.
بعد از فنرباغچه و بشــیکتاش که به این دروازهبان پیشنهاد دادند ،باشگاه
رایزه اسپور اخیرا ً به صف تیمهای خواهان بیرانوند اضافه شده است .البته تیم
خنک بلژیک نیز پیشنهاد  ۷۰۰هزار دالری خود را به پرسپولیس برای جذب
بیرانوند ارائه داده اســت.بازیکنانی چون علی قلــیزاده ،کاوه رضایی در لیگ
بلژیــک بازی میکنند و مرتضی پورعلی گنجی نیز ســابقه بازی برای مدت
کوتاهی در لیگ بلژیک دارد.
احتمال تغییرات مجدد در هیئت مدیره استقالل
احتمال اینکه هیئت مدیره استقالل بار دیگر دستخوش تغییراتی شده و
عضو جدیدی در آن دیده شود وجود دارد.
باشگاه استقالل در سالهای اخیر نتوانسته با عملکردش رضایت هواداران
را جلب کنــد و در این فصل هم آنها در هیچیــک از  ۳تورنمنت بزرگی که
حضور داشــتند ،موفق نشدند .با وجود اینکه هیئت مدیره استقالل به تازگی
دستخوش تغییراتی شده ،هنوز مشکالت مالی باشگاه پابرجاست تا جایی که
بازیکنان اســتقالل امروز دســت به اعتصاب زده و از انجام تمرین خودداری
کردند.
در این خصوص شــنیده میشــود که پابرجا بودن مشکالت مالی ،عدم
توفیــق در نتیجهگیری تیم در هر ســه جام و نزدیک شــدن به فصل نقل و
انتقــاالت میتواند دالیلی باشــد که هیئــت مدیره این باشــگاه را بار دیگر
دســتخوش تغییراتی کند .از این رو ممکن اســت اعضای جدیدی که روابط
بهتری با حامیان مالی داشته و از توان بیشتری در جذب منابع مالی برخوردار
باشند جای برخی از اعضای هیئت مدیره این باشگاه را بگیرند تا استقالل در
نقل و انتقاالت پیش فصل مشکالت مالی کمتری داشته باشد.
سهمیه ایران در فصل آینده لیگ قهرمانان  ۲+۲است
سهمیه فوتبال باشگاهی ایران در لیگ قهرمانان آسیا در فصل  ۲۰۲۰نیز
 ۲+۲خواهد بود.
ســهمیه فوتبال باشــگاهی ایران در لیگ قهرمانان آسیا در فصل آینده
نیز مثل همین فصل  ۲+۲خواهد بود .در آخرین اعالم کنفدراســیون فوتبال
آسیا تیمهای قهرمان لیگ برتر و جام حذفی ایران به طور مستقیم به لیگ
قهرمانان آســیا صعود خواهند کرد و تیمهای دوم و ســوم لیگ برتر هم در
مرحله پلی آف لیــگ قهرمانان خواهند بود .البته در صورتیکه ســپاهان یا
پرســپولیس قهرمان لیگ برتر شوند در آنصورت تیم چهارم جدول لیگ هم
ســهمیه آسیایی خواهد شــد .بنابراین رتبه چهارم هم در لیگ برتر اهمیت
دارد.
پرداخت دومین قسط کیروش
دومین قسط مطالبات کارلوس کیروش از فدراسیون فوتبال ایران امروز
به این مربی پرتغالی پرداخت شد.
کارلــوس کیروش چندی پیش در مصاحبهای گالیه آمیز از مســئوالن
فدراســیون اعالم کرد در صورت عــدم پرداخت طلب  900هزار دالریاش از
فدراســیون فوتبال ایران شــکایت خواهد کرد که همین موضوع باعث شد تا
مسئوالن فدراسیون برای طلب سرمربی سابق تیم ملی اقدام کنند.
مســئوالن فدراسیون فوتبال در توافق با وکیل کارلوس کیروش تصمیم
گرفتند که طلب ســرمربی پرتغالی را در  6قســط  150هــزار دالری به وی
پرداخت کنند و به همین دلیل اولین قســط مطالبات کیروش  2روز پیش و
دومین قسط  150هزار دالری وی امروز به این مربی پرداخت شد .قرار است
 4قسط دیگر کیروش به صورت مرحلهای به کارلوس کیروش پرداخت شود.
سرپرست نساجی برکنار شد
سرپرست تیم فوتبال نساجی مازندران از سمت خود برکنار شد.
فرهاد کوچکزاده سرپرســت تیم فوتبال نساجی مازندران به دلیل اینکه
از ورود حمید مطهری مربی نساجی به تمرین امروز این تیم جلوگیری نکرد
از ســمت خود برکنار شد.بعد از مصاحبه مطهری علیه مالک این باشگاه وی
اعالم کرد دستیار جاللی دیگر حق حضور در تمرینات را ندارد ولی مطهری در
تمرین دیروز این تیم حضور پیدا کرد و همین موضوع باعث شد تا کوچکزاده
توسط مالک این باشگاه نیز برکنار شود.
دوری  3ماهه رسن از میدان پس از عمل جراحی
هافبک عراقی تیم فوتبال پرســپولیس شــانه مصدوم خود را جراحی
کرد.
بشار رسن ساعت  ۱۵دیروز شانه خود را به وسیله لیزر و بدون استفاده از
تیغ جراحی عمل کرد.بنا به گفته پزشک تیم فوتبال پرسپولیس ،مدت زمان
دوری رســن از میادین فوتبالی حدود ســه ماه خواهد بود .هافبک تیم ملی
فوتبال عراق فردا از بیمارســتان مرخص میشــود و به عراق رفته تا دو هفته
استراحت مطلق داشته باشد .بشــار رسن روند درمانی خود را در بیمارستان
اسپیتار قطر دنبال میکند.
برانکو :پیشنهادهای جدیدی دارم
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس عنوان کرد هنوز یک سال دیگر از قرارداد
او با این تیم باقی مانده است.
برانکو ایوانکوویچ در پاسخ به این سؤال که ترسی از بازی هفته آخر برابر
پارس جنوبی جم دارد یا خیر؟ گفت :بوشــهر شهری در جنوب ایران است و
االن گرمای خیلی زیادی آنجا اســت .تمام حریفــان برابر ما با  ۲۰۰درصد
توان ظاهر میشــوند .پارس حریف سرسختی اســت .با توجه به نتایجی که
در هفتههای اخیر داشــتیم و شگفتیهای زیادی که رخ داده است باید بسیار
مراقب باشیم تا غافلگیر نشویم .به بازیکنانم نگاه میکنم .به کیفیت و شادی
که در تمرینات دارند و خیالم راحت میشود .پنجشنبه با این روحیه و کیفیت
قهرمان میشــویم .جام قهرمانی هنوز در قفسه است و باید پنجشنبه در آن
را باز کنیم و جام را به دســت بیاوریم.او گفت :خوشبختانه امیدوار به کسب
دو جــام لیگ و جام حذفی هســتیم تا فصل را به خوبی به پایان برســانیم.
من یک سال دیگر با پرســپولیس قرارداد دارم .باشگاه میخواهد قرارداد من
طوالنیتر باشد و من پیشنهادهایی به دستم رسیده است .در صورتی که برانکو
با پرسپولیس قهرمان لیگ ایران شود ،اولین مربی کروات در تاریخ است که با
یک تیم خارجی  ۳بار پیاپی قهرمان لیگ میشود.
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و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

مشکالت خانوادگی مانع از حضور لوپتگی در ایران شد
تأکید ویلموتس بر اهمیت زیرساختها و امکانات

مارک ویلموتس ســرمربی جدید تیم ملی فوتبال
ایران در مذاکره با مهدی تاج بر اهمیت زیرســاختها و
امکانات برای تیم ملی تاکید کرده است.
حضور مارک ویلموتس به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال
ایران قطعی شــده و این مربی به زودی وارد تهران میشود تا با
عقد قراردادی رســمی تا پایان جام جهانی  2022قطر هدایت
تیم ملــی را برعهده بگیرد .اگر چه عنوان شــده مبلغ قرارداد
این مربی بلژیکی  1/5میلیون دالر در ســال است اما شنیدهها
حکایت از آن اســت که مبلغ قرارداد وی پایینتر و حدود یک
میلیون دالر اســت که با آپشنها و شرایطی خاص ممکن است
به  1/3تا  1/5میلیون دالر نزدیک شود.
یکــی از مــوارد اصلی و اساســی که در مذاکــرات تاج و
ویلموتس وجود صحبت درباره امکانات و زیر ساختهای فوتبال
ایران بــود .ویلموتس به عنوان فردی که ســالها در قاره اروپا
مربیگری کرده درباره اهمیت این موضوع صحبت و بر ضرورت
وجود امکانات و زیرســاختهای الزم تاکید کرده است .مهدی
تاج رئیسفدراســیون فوتبال نیز توضیحات الزم درباره امکانات
را در این بــاره به این مربی بلژیکی داده و ویلموتس در جریان
تمام امکانات و شرایط مرکز ملی فوتبال ایران قرار گرفته است.
فدراســیون فوتبال به این مربی اطمینان داده که امکانات
و زیرساختهای بســیار خوبی در اختیار تیم ملی قرار خواهد
گرفت .این صحبتها بخشــی از مواردی است که در مذاکرات
طرفین ساعتها درباره آنها بحث شده و ویلموتس با اطالع کامل
از آنچــه در فوتبال ایران میگذرد ،خــودش را آماده حضور در
کشورمان میکند.
ویلموتس بدون  2دستیار در ایران
اما در شــرایطی که دیروز اخبار ضــد و نقیضی از حضور
ویلموتس در تهــران روی خروجی خبرگزاریها قرار میگرفت
شــنیدیم پروسه حضور این مربی بلژیکی در حال اجرایی شدن
اســت و ویزای او برای سفر به ایران صادر شده و امور مربوط به
سفر و محل اقامت او انجام شده است.

ویلموتس قرار اســت امروز به تهران بیاید و برخالف برخی
اخبار منتشر شده او بدون دو دستیارش وارد ایران خواهد شد.
مذاکرات نهایــی و جدی با این مربــی بلژیکی برای عقد
قرارداد با فدراســیون فوتبال ایران در تهران انجام خواهد شــد
و ویلموتس در یک قدمی امضا قرارداد با فدراســیون اســت تا
به عنوان جانشــین کیروش کار خود را آغاز کند .در صورتیکه
قرارداد این مربی در تهران امضا شود در آنصورت دو دستیارش
هم به تهران سفر خواهند کرد تا تیم ملی را برای بازی دوستانه
با سوریه تمرین بدهند .ایران دو بازی تدارکاتی در ماه ژوئن در
پیش دارد که ابتدا در تهران با ســوریه بازی میکند و سپس به
کره جنوبی میرود.
این ســرمربی  50ســاله که در جام جهانی  2014و یورو
 2016هدایت تیم ملی بلژیک را بر عهده داشته ،بعد از مذاکره
فدراسیون فوتبال ایران با گزینههای مختلف ،در نهایت به عنوان

بنا ترکیب نهایی فرنگیکاران اعزامی به جام تورلیخانوف را اعالم کرد

ی برای
ترکیب نهایی تیم منتخب کشتی فرنگ 
حضور در جام تورلیخانوف اعالم شد.
تیم منتخب کشــتی فرنگی کشــورمان در راستای
برنامههای آمادهســازی خود برای شــرکت در مسابقات
جهانی قزاقســتان و گزینشــی المپیــک ،روزهای  4و 5
خردادمــاه در رقابتهــای بینالمللی جــام تورلیخانوف
قزاقستان در شهر آلماتی این کشور شرکت میکند.
اســامی تیم منتخب کشــتی فرنگی کشورمان برای
حضور در این مسابقات به شرح زیر است:
* 60کیلوگرم .......................................................علیرضا نجاتی
* 67کیلوگرم ..............................................محمدجواد رضایی

* 77کیلوگرم ................................پژمان پشتام و پیام بویری
* 87کیلوگرم .......یوسف قادریان ،رامین طاهری ،مهدی
فالحو محمدهادی ساروی
* 97کیلوگرم ............................محمد یگانه و آرمان علیزاده
* 130کیلوگرم ............................................شهاب قوره جیلی
ســرمربی و سرپرســت :محمــد بنا،مربیــان :ایرج
اسفندیاری فر و رسول جزینی ،داور :محمود مدبر
رقابتهــای کشــتی قهرمانی بزرگســاالن جهان و
گزینشــی المپیــک  2020توکیــو روزهــای  23تا 31
شــهریورماه در شهر نورسلطان قزاقســتان برگزار خواهد
شد.

ابهام در اعزام عابدینی به مسابقات جایزه بزرگ روسیه

اگرچه مجتبی عابدینی تیم ملی شمشــیربازی اسلحه سابر را در دو اعزام قبلی این تیم همراهی کرد اما
وضعیت وی برای حضور در مسابقات پیش رو مشخص نیست.
مسابقات شمشیربازی جام جهانی اسپانیا با مصدومیت جزئی برای مجتبی عابدینی همراه بود .در جریان این رقابتها
که طی روزهای گذشــته به میزبانی مادرید برگزار شــد ،عابدینی در رقابت با حریف فرانسوی خود از ناحیه پا دچار آسیب
دیدگی شــد .همین مســئله وضعیت این شمشیرباز را برای شــرکت در رقابتهای جایزه بزرگ روسیه در هالهای از ابهام
قرار داده اســت .رقابتهای شمشــیربازی جایزه بزرگ روسیه از جمله رویدادهایی اســت که نتایج آن در امتیاز المپیکی
شمشــیربازان تأثیرگذار است .این رقابتها  ۳تا  ۵خردادماه به میزبانی مسکو و تنها در بخش انفرادی برگزار میشود.قرار
اســت مجتبی عابدینی طی امروز و فردا به پزشــک مراجعه کند تا با بررسی دقیق وضعیت آسیب دیدگی پای او که البته
خیلی هم جدی نیست ،وضعیتش برای اعزام به مسکو مشخص شود.شمشیربازی اسلحه سابر ایران به دنبال کسب سهمیه
تیمی برای المپیک  ۲۰۲۰توکیو اســت به همین دلیل حضور در رقابتهای گزینشــی که همزمان در دو بخش انفرادی و
تیمی برگزار میشود را نسبت به رویدادهایی مانند جایزه بزرگ مسکو که تنها در بخش انفرادی است ،با جدیت بیشتری
دنبال میکند .مجتبی عابدینی طی یک ماه گذشــته با تیم ملی اســلحه سابر در مسابقات جایزه بزرگ کره جنوبی و جام
جهانی اسپانیا شرکت کرد.

وزارت ورزش در انتظار پاسخ استعالم نامزدهای  2فدراسیون المپیکی

وزارت ورزش و جوانان بعد از تعیین سرپرست برای فدراسیونهای کشتی و وزنه برداری به نوعی آرامش
را در این  2رشــته المپیکی حکفرما کرده و به نظر میرســد که وزارتخانه در نظر دارد تا در اولین فرصت
انتخابات آنها را برگزار کند.
با توجه به اهمیت موضوع و همچنین شانس باالی کشتی و وزنه برداری برای کسب مدال در بازیهای المپیک 2020
توکیو حتی مسئوالن وزارت ورزش و جوانان و همچنین کمیته ملی المپیک تالش دارند تا مجمع انتخاباتی فدراسیونهای
المپیکی و مدال آور کشتی و وزنه برداری را در موعد مقرر برگزار کنند و نگاه ویژهای به این موضوع وجود دارد.
در همین راســتا ســید محمد شروین اسبقیان مدیرکل امور مشترک فدراســیونهای ورزشی درباره زمان برگزاری
مجامع انتخاباتی فدراسیونهای المپیکی نظیر وزنه برداری و کشتی اظهار داشت :هنوز استعالم نامزدهای انتخاباتی این
2فدراســیون اعالم نشده اســت که این وزاتخانه بالفاصله پس از دریافت پاسخ استعالم از مراجع ذیصالح زمان برگزاری
مجمــع انتخابات را اعالم میکند .بهروز نعمتی و علیرضا خســروی از ســوی وزیر ورزش و جوانــان به ترتیب به عنوان
سرپرستان فدراسیونهای کشتی و وزنه برداری منصوب شدند تا مقدمات برگزاری انتخابات را فراهم سازند.

متحمل شدن هزینههای سنگین در آستانه انتخابات وزنهبرداری

برخی از نامزدهای انتخابات فدراسیون وزنهبرداری در آستانه برگزاری انتخابات ریاست این فدراسیون اقدام به
اهدای میلههای وزنهبرداری به هیئتها کردهاند.
وقتی پای انتخابات در رشــتههای مختلف ورزشــی به میان میآید ،مباحثی نیز در کنارش مطرح میشــود و اتفاقاتی رقم
میخورد که همیشه شائبه تبلیغاتی بودن حرکات را در اذهان ایجاد میکند .یکی از این دست اتفاقات ،اهدای تجهیزات ورزشی به
هیئتهاست؛ هیئتهای استانها که روسایشان بخش اصلی مجمع انتخاباتی را تشکیل میدهند .اکنون فدراسیون وزنه برداری
توسط سرپرست اداره میشود و با وجود ثبتنام از کاندیداها ،هنوز درخصوص زمان برگزاری انتخابات تعیین تکلیف نشده است.
در همین راستا برخی نامزدها از کمبودهای همیشگی در هیئت استانها که ریشه در کم کاری گذشتگان و منع قانونی امروزی
دارد ،بهرهبرداری انتخاباتی میکنند ،هیئتهایی که با حداقل بودجه و کمبودهای فراوان درخصوص تجهیزات ،روزگار میگذرانند.
با این حال ،شنیده شده برخی کاندیدای انتخابات فدراسیون وزنه برداری ،اقدام به اهدای میلههای وزنهبرداری به برخی هیئتها
کرد ه و به برخی دیگر نیز چنین وعدهای داده است! باید دید این اقدامات تبلیغاتی نتیجهای برای این نامزدهای انتخابات در پی
خواهد داشت یا اینکه همانند بسیاری از انتخابات ،هیئتها فردی که شایستگی دارد را انتخاب میکنند؛ نه کسانی که در آستانه
انتخابات به صورت ناگهانی به یاد اهدای وسایل به هیئتها میافتند .به راستی ،چه منفعتی در یک فدراسیون ورزشی وجود دارد
که برخی نامزدها برای رسیدن به آن حاضر هستند چنین هزینهای انجام دهند؟

جوانگرایی و پرورش نسل جدید در اولویت سرمربی تیم ملی هندبال قرار گرفت

دعوت از  30هندبالیست و عدم حضور لژیونرها در اردوی تهران

اردوی تیم ملی هندبال بدون حضور لژیونرها از ۲۷
اردیبهشت تا  ۲خرداد برگزار میشود.
اسامی تیم ملی هندبال دیروز مشخص شد ولی در میان
این اســامی ،لژیونرهایی که در لیگهای اروپایی هنوز درگیر
هستند آورده نشده اســت .اردوی تیم ملی از  ۲۷اردیبهشت
آغاز میشود و به همین دلیل نام لژیونرهایی که هنوز در لیگ
اروپا مشغول هستند در اسامی آورده نشده است.
علیرضا حبیبی سرمربی تیم ملی هندبال در مورد اسامی
تیم ملی هندبال گفت :نفرات دعوت شــده به اردوی تیم ملی
از بهترینهای لیگ برتر هســتند که بعد از بررسیهای الزم
انتخاب شــدند .حتی با بســیاری از مربیان باشگاهها صحبت
کردیم تا شایستهترین افراد به تیم ملی دعوت شوند.
مربی تیم ملی هندبال افزود :دیدگاه متفاوتی را در مورد
انتخــاب بازیکنان انجام دادم و قصد دارم باجوانگرایی ،نســل
جدید و جوانی را در ســایه نسل طالیی هندبال پرورش دهم.
باید حس رقابت به معنای واقعی در تیم ملی ایجاد شود .باید
بازیکنــان جوان تحت نظر قرار گیرند و حتی اگر در نهایت در
ترکیب اصلی تیم ملی نباشند تا جایی که امکانات فدراسیون
اجازه دهد در اردوهای تیم ملی حضور داشته باشند .میخواهم
بازیکنان جوانتر از بازیکنان با تجربه استفاده کنند و به عنوان

الگو بهترین استفاده را جهت رشد و ارتقا خود ببرند.
حبیبی گفت :در تیم ملی هندبال تا مســابقات انتخابی
جهان کام ًال باز خواهد بود تا چنانچه بازیکنان شایسته دیگری
حتی در فصل آینده ،توان کمک به تیم ملی را داشته باشند به
جمع ملیپوشان اضافه شوند.
وی در پاســخ به این ســؤال که آیا برای انتخاب اسامی
تیم ملی به نوعی جوانگرایی شــده است گفت :میتوان گفت
جوانگرایی ،ولی در حقیقت هدف ایجاد نســل جدید و جوان
در سایه نســل طالیی هندبال است .البته برای اینکه بیش از
این فرصت را از دست ندهیم اولین اردو بدون حضور لژیونرها
برگزار خواهد شــد و لژیونرها پس از پایان مســابقات اروپا در
اردوی دوم حضور خواهند داشت.
مربی تیم ملی هندبال دیروز  ۳۰هندبالیست را به اردوی
تیم ملی دعوت کرد .محمدعلی قاسمی ،فرزاد رستمی ،میالد
قلندری ،یونس آثاری ،جالل کیانی ،وحید مسعودی ،محمدرضا
اورعی ،ایمان یحیائی ،علــی رفیعی ،علی مهدی زاده ،مهرداد
صمصامی ،مسلم کاظمی ،کامیار طاهری ،میثم نوروزی ،سعید
پورقاسمی ،افشین صادقی ،امین یوسفی نژاد ،مهران حسینی،
مهدی موسوی ،محمد ایوبی ،مجتبی حیدرپور ،امین کاظمی،
علی شایســته ،محمد صفری ،سالمان بربط ،مجتبی کرمیان،

خواندنی از ورزش ایران

*نهمین مرحله اردوی آمادهسازی تیم ملی کشتی آزاد بزرگساالن برای شرکت در رقابتهای جهانی قزاقستان
و گزینشی المپیک از دیروز آغاز و تا اول خردادماه در محل خانه کشتی عبداله موحد مجموعه ورزشی آزادی
تهران ادامه خواهد داشت .رقابتهای کشتی قهرمانی جهان و گزینشی المپیک  2020توکیو روزهای  23تا 31
شهریورماه در شهر نورسلطان کشور قزاقستان برگزار میشود.
*در فاصله  ۲۴ســاعت تا اعزام تیــم ملی کاراته به رقابتهای کاراته وان ترکیه ،وزیر رفــاه با حضور در اردوی تیم ملی با
اعضای این تیم دیدار و گفتوگو کرد .با تالش ســید شــهرام هروی سرمربی تیم ملی که کارمند سازمان تأمین اجتماعی
است ،شریعتمداری به همراه صالحی امیری رئیسکمیته ملی المپیک و حسن طباطبایی رئیسفدراسیون کاراته با حضور

کارت بازرگانی به شــماره  222380با رشــته
فعالیــت واردات و صادرات کلیه کاالهای مجاز
بازرگانی متعلق به شــرکت کشــت و صنعت و
دامپروری دشت چشمه بناب مفقود گردیده و از
درجه اعتبار ساقط است.

آگهی تغییرات شرکت نوین افزار سیستم اسپادانا شرکت
سهامیخاص به شماره ثبت  56963و شناسه ملی 14006179283

بدینوسیله اعالم میگردد سند مالکیت خودروی سواری چری
تیــپ  ARRIZ05-CVTمتعلق بــه محمدرضا افروزی
به شماره ملی  1272310698به شــماره انتظامی 842-53
ل 33به شــماره موتور MVME4G15BABG000883
به شماره شاســی  NATFCANH1G7000675مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

گمشده

برگ ســبز و سند کمپانی خودرو کامیونت ون نیسان  2400به شماره پالک
 657و  -26ایــران  24به رنگ آبی -معمولی مدل  1382و شــماره موتور
 211350و شماره شاسی  D11763مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
برگ سبز و سند کمپانی و برگ تردد خودرو سواری هیوندای سانتافه  2400به
شماره پالک  33 -26239به رنگ سفید -متالیک مدل  2017و شماره موتور
 G4KEGA830036و شماره شاسی KMHSU81CDHU685689
مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

فرد نهایی برای امضای قرارداد به تهران خواهد آمد.
چرا لوپتگی قادر به حضور در ایران نیست؟
پیش از ویلموتس ،مهمترین گزینه فدراسیون فوتبال برای
هدایت تیم ملی ژولین لوپتگی ،سرمربی سابق تیم ملی اسپانیا
بــوده که توافقات تا مرحله خوبی پیــش رفته بود اما بروز یک
مسئله خانوادگی مانع از توافق بین ایران و این مربی اسپانیایی
شده اســت .تاج در اسپانیا با لوپتگی جلساتی برگزار کرده و به
توافقاتی رســیده بود اما در نهایت ایــن مربی به دلیل بیماری
پدرش ،فعال قــادر به حضور در ایران نیســت .بنابراین پس از
لوپتگی ،گزینه اصلی مارک ویلموتس بلژیکی اســت که در تیم
ملی فوتبال این کشور هدایت نسل طالیی شیاطین سرخ اروپا
را بر عهده داشت.
نکته جالب درباره پروسه انتخاب سرمربی تیم ملی ،معرفی
گزینههایی مثل خوزه پکرمن ،مارچلو بیلسا و میرچا لوچسکیو

بوده اما فدراسیون فوتبال به دنبال چهره جوان تری برای هدایت
تیم ملی میگشته و یکی از شروط الزم برای حضور در تیم ملی
ایران نیز برنامهریزی و زیر نظر داشتن تیمهای پایه عنوان شده
که ظاهرا این نکات در مذاکرات با ویلموتس به وی اعالم شده و
مورد قبول او قرار گرفته است.
تابش ،ویلموتس را گزین ه نهایی تیم ملی دانست
امــا در حالی که مدیران فدراســیون فوتبال طی روزهای
گذشــته از اظهار نظــر درخصوص وضعیت ســرمربیگری تیم
ملی خودداری کردهاند دیروز رئیسفراکســیون ورزش مجلس
شورای اسالمی گفت که مارک ویلموتس احتماالً گزینه نهایی
سرمربیگری تیم ملی فوتبال ایران است.
محمدرضا تابش بااشــاره به نشست خود با وزیر ورزش ،دو
معاون وزارت خانه ،رئیسفدراسیون فوتبال و همچنین مسعود
پزشکیان نایبرئیسمجلس شورای اسالمی گفت :انتخاب هرچه
سریعتر سرمربی تیم ملی فوتبال از جمله نکاتی بود که در این
جلسه مطرح شد تا تیم ملی هر چه سریعتر از سردرگمی خارج
شــود .که آقای تاج در این باره گفت انتخاب ســرمربی مراحل
نهایی را طی میکنــد .این نماینده مجلس با بیان اینکه مارک
ویلموتس سرمربی تیم ملی فوتبال بلژیک احتماالً گزینه نهایی
سرمربیگری تیم ملی فوتبال اســت ،گفت :او تیم بلژیک را از
رتبه  ۵۴به رتبه اول جهانی رســانده و در دوران عضویتش در
تیم ملی بلژیک  ۲۸گل به ثمر رسانده است یکی از ویژگیهای
مثبت او دید جوانگرایی و اعتقاد به کار پایهای در فوتبال است به
نحوی که تمرکز خوبی روی تیمهای جوانان و امید دارد تا بستر
خالقیت و درخشش بازیکنان تیم ملی فراهم شود.
بــه هر حال قرارداد فدراســیون فوتبال ایران با ویلموتس
هنوز نهایی نشــده اما در صورت حضور این مربی در ایران ،این
توافقنامه به امضای طرفین خواهد رســید؛ توافقنامهای که یک
ســمت آن مهدی تاج است و در ســمت دیگر مردی که خود
را روی یکــی از پر تب و تابتریــن نیمکتهای فوتبال جهان
خواهد نشاند.

به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1397/10/12مرکز اصلی شرکت به استان اصفهان،
شهرســتان اصفهان ،بخش مرکزی ،شــهر اصفهان ،رباط ،کوچه گلبرگ ،بنبست جبار زارع،
پالک  ،37طبقه همکف کد پســتی  8138733381انتقال یافت و ماده مربوطه در اساســنامه
اصالح گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان
اداره ثبت شرکتها
و مؤسسات غیرتجاری اصفهان
شناسه آگهی465062 :

عکس ذیل متعلق اســت بــه آقای حســین خلیلی نصیری کــه در تاریخ
 1397/11/5از منزل خارج شــده و تاکنون خبری از وی نشده است .کسانی
که از نامبرده اطالعی دارند با شماره  0911-1569871تماس حاصل نمایند.

کیارش طاهری ،علی رحیمی ،امید سرپوشــی و یونس بدیعی
اســامی دعوت شــدگان به اولین مرحله از اردوهای تیم ملی
هندبال هستند.

علیرضا حبیبی هدایت ملیپوشان را برعهده خواهد داشت
و رســول دهقان نیز قرار است به عنوان مربی دروازهبانان وی
را همراهی کند.

خواندنی از ورزش ایران

در محل آکادمی ملی المپیک با اعضای تیمهای ملی کاراته مردان و زنان کشــورمان دیدار و گفتوگو کرد.تیم ملی کاراته
رقابتهای سختی را برای کسب سهمیه المپیک در پیش دارد و حضور مسئوالن در کنار کاراته کاهای ملی پوش میتواند
ثمرات مفیدی برای این تیم داشته باشد.
* تارا ســوری نماینده پینگپنگ دختران ایران در مسابقه هوپس آسیا برای اولین بار موفق شد به مدال برنز
دست پیدا کند.ســوری در مرحله اول این مسابقات برابر نمایندگان مالزی ،قطر ،پاکستان و تایلند به برتری
رســید و به عنوان صدرنشین راهی مرحله دوم شد اما در این مرحله برابر نماینده مالدیو شکست خورد و به
مدال برنز رسید.

قــرارداد واگذاری به شــماره  790132مربوط به یــک قطعه زمین در فاز
 3کیانشــهر به پالک ثبتی  8215در بخش  8شهرســتان اهواز فیمابین
شرکت تعاونی مسکن لشکر  92زرهی اهواز و دشت آزادگان و آقای کاظم
فردینفر فرزند علیشش  320صادره دزفول ،مفقود شــده و اعتبار ندارد.
و وکالتنامههایی مربوط به پالک ثبتی فوقالذکر ( )8215به شــمارههای

اینجانب توران فیجانی پودنک مالک خودروی سواری پیکان  1600به شماره
انتظامی  878ل  49ایران 63شــماره موتور  11127987645شماره شاسی
 79491054به علت فقدان ســند کمپانی تقاضای رونوشــت المثنی نموده
اســت لذا چنانچه هرکس ادعایی در مورد خودرو مذکور دارد ظرف مدت ده
روز به دفتر حقوقی ســازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع در پیکانشهر
ســاختمان سمند مراجعه نمایند .بدیهی اســت پس از انقضای مهلت مزبور
طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد .مدت اعتبار این آگهی یکسال است.

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن مهر
شماره پانزده قزوین به شماره ثبت 9533
و شناسه ملی 10861478517

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی

 304833و  304879و  6431و  106477و 106472
90/11/17
80/12/23
87/4/10
81/4/6
80/12/22

نیز مفقود شدهاند و از درجه اعتبار ساقط میباشند.

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده نوبت سوم مورخ  1397/10/17و
تاییدیه شــماره /9724167ق مورخ  1397/12/4اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی
قزویــن تصمیمات ذیل اتخاذ شــد .1 :مدت فعالیت شــرکت تعاونــی از تاریخ
 1391/9/4تا تاریخ  1399/9/4به مدت  8سال تمدید گردید .2 .آدرس شرکت از
قزوین جای سابق به آدرس جدید:
(اســتان قزوین ،شهرســتان قزوین ،بخش مرکزی ،شــهر محمودآبــاد نمونه،
محمودآباد ،خیابــان امامخمینی ،بلوار آیتاله خامنهای ،پالک  ،206طبقه همکف
کدپســتی ( )3413116985انتقال یافت و ماده  -5اساسنامه بشرح مذکور اصالح
گردید .3 .اساسنامه جدید در  78ماده و  62تبصره به تصویب مجمع رسید.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قزوین
اداره ثبت شرکتها
و موسسات غیرتجاری قزوین
شناسه آگهی)465435( :

برابر رای شماره  139760317007004991هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی شهرستان بهبهان تصرفات
مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای ســیفاله طیبی فرزند حیدر بهشناســنامه شــماره 2479
صادره از بهبهان به شــماره ملی  1861626886در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت
 200مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک  5633اصلی واقع در بخش یک بهبهان خریداری
از مالک رســمی حسین و مرضیه و ســلطنت و زری و نعمتاله شهرتینپورشعبانی و خیریه
آغازی همگی ورثه غارتی و صدیقه بیگم و طاهره و مهدی و طالب و فاطمه شهرتین شکری
ورثه عشرت پورشعبان احراز گردیده است .لذا مشخصات متقاضی مورد تقاضا بهمنظور اطالع
عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند
مالکیت متقاضی اعتراض داشــته باشند ،میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید عرضحال ظرف مدت یک ماه از تاریخ
تســلیم اعتراض ،دادخواســت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت دوم98/3/8 :
تاریخ انتشار نوبت اول98/2/25 :

کاظمی -رئیس ثبت بهبهان

حدیث دشت عشق

یادبود شهید مدافع حرم علیرضا بابایی

زندگی بر مدار شهادت

 25اردیبهشت ،سالگرد شهادت یکی دیگر
از دلباختگان حســین(ع) اســت که داوطلبانه،
گام در راه دفاع از حرم گذاشــت .شهید علیرضا
بابایی ،سه ســال قبل در چنین روزی ،در نبرد
با تروریســتهای تکفیــری در فلوجه عراق ،به
مقصود خود رسید.
زندگی هر شــهیدی پر از راز و رمز است که
به تعبیر سید شهیدان اهل قلم ،جز به بهای خون
فاش نمیشــود .شــهید بابایی هم از مردان بزرگ اما گمنام روزگار ما بود که
رسیدن به مقام شهادت ،نتیجه سالها زندگی به رنگ خدا و بر مدار شهادت
بود .همه او را به خوش اخالقی و مهرورزی با دیگران میشناختند .همسرش
نیز گفت که همه فعالیتها و کارهای شــهید بابایــی رنگ و بوی معنویت و
اخالص داشت و شهادت در راه خدا ویژگیهای این شهید واالمقام را تکمیل
کرد.
شهید مدافع حرم علیرضا بابایی در بخشی از وصیت نامه خود نوشته بود:
«یقین داشته باشید که من با قلبی ماالمال از عشق به اهل بیت(ع) و با عقلی
سلیم و احساسی پایدار و منطقی پا در این مسیر میگذارم ،نه جبری بر رفتن
دارم و نه عالقهای به شــهرت دنیا ،بلکه بر اساس وظیفه شرعی دفاع از دین
اسالم و تصفیه روح زنگار گرفته ام ،این راه را انتخاب کردهام.
یا امام زمان(عج) مرا به ســربازی ات بپذیر و روح را به لطف کریمانه ات
از خطاهــا و گناهــان پاک گردان تا قابل فیض دفاع از حریمتان شــوم و مرا
بــه حرم امنتان راه بدهید تا جــان ناقابلم ارزش یابد و بتوانم آنرا هدیه درگاه
حرمتان نمایم».

ن ژرمن با  ۲۱۰میلیون یورو به دنبال 3بازیکن رئال
پاریس 
ن ژرمن برای جذب سه بازیکن رئال مادرید حاضر است که ۲۱۰
پاریس 
میلیون یورو پرداخت کند.
پاری سن ژرمن در فصلی که گذشت نتوانست عملکرد خوبی از خود نشان
دهد .این تیم متمول فرانسوی باز هم در لیگ قهرمانان اروپا یک ناکام بزرگ
بود و همین باعث شــده تا این تیم باز هم به دنبال جذب بازیکنان بزرگ در
تابستان باشد.روزنامه لوپاریزین فرانسه نوشت که پاری سن ژرمن برای جذب
ســه بازیکن رئال مادرید  ۲۱۰میلیون یورو کنار گذاشته است.به نوشته این
روزنامه پاری ســن ژرمن حاضر است که برای تونی کروس  ۸۰میلیون یورو،
ایســکو  ۶۰میلیون یورو و گرت بیل  ۷۰میلیون یورو پرداخت کند.لوپاریزین
همچنین نوشت که توماس توخل با جدایی ادینسون کاوانی و جولین دراکسلر
موافقت کرده تا با پول آنها زمینه جذب بازیکنان جدید را فراهم کند.
بازگشت قهرمان المپیک به مسابقات پس از غلبه بر سرطان
ناتان آدریــان پس از  ۶ماه دوری از رقابت به دلیل ابتال به ســرطان در
مسابقات شنا شرکت خواهد کرد.
ناتــان آدریان آمریکایی ژانویه گذشــته اعالم کرد که به ســرطان مبتال
شــده است و باید مورد عمل جراحی قرار بگیرد .با این حال شناگر آمریکایی
به بازگشــت به میادین امیدوار بود چون پزشــکان به او گفته بودند میتواند
سالمتیاش را دوباره به دست آورد .دارنده پنج طال ،یک نقره و دو برنز المپیک
دوســت نداشــت بازیهای المپیک توکیو  ۲۰۲۰را از دست بدهد.در نهایت
او دیروز اعالم کرد بهبود یافته اســت و هفته آینــده دوباره به رقابت خواهد
پرداخت .او در توئیترش نوشــت :زمانش فرا رســید! این عکس این موضوع
را نشــان نمیدهد اما من مشتاق رقابت دوباره هســتم.بر این اساس شناگر
آمریکایی پس از  ۶ماه و نیم دوباره در مسابقات شنا خواهد کرد .آخرین حضور
آدریان به مسابقات قهرمانی آمریکا درگرینزبورو در اواخر نوامبر بر میگشت.
این شناگر در سه المپیک پکن ،لندن و ریودوژانیرو به مدال طال رسیده است
و با مایکل فلپس در مواد امدادی هم تیمی بوده است.
غیبت ستاره بسکتبال اسپانیا مقابل ایران در جام جهانی
پائو گسول جام جهانی  ۲۰۱۹بسکتبال چین را از دست داد و تیم اسپانیا
که با ایران همگروه است را همراهی نخواهد کرد.
به گزارش آس ،سرخیو اسکاریولو ،سرمربی تیم ملی بسکتبال اسپانیا در
یک مصاحبه تلفنی گفت که پائو گسول در جام جهانی بسکتبال  ۲۰۱۹چین
حضور نخواهد داشت .سرمربی اسپانیایی در این باره گفت :این هفته وضعیت
گسول را بررسی کردم و متوجه شدم که نمیتواند ما را در جام جهانی همراه
کند .او بازیکن مهمی برایمان محسوب میشد و نبودش اتفاق بدی برای تیم
ملی است.سرمربی تیم ملی اســپانیا در پایان اظهار کرد :نبود گسول در تیم
ملی یک فقدان بزرگ خواهد بود چون او بازیکن ارزشمندی است و همچنین
یک رهبر بزرگ محسوب میشود .برای نخستین بار است که در یک تورنمنت
بــزرگ ناوارو و گســول را در اختیار نداریم.گســول در این هفته پای خود را
جراحــی کرد و به همین خاطر نمیتواند در جام جهانی اســپانیا را همراهی
کند .این خبر خوبی برای تیم ملی ایران محسوب میشود .ایران و اسپانیا در
جام جهانی همگروه هستند .جام جهانی سی و یکم آگوست به میزبانی چین
آغاز خواهد شد.
انتخاب داور اسلوونیایی برای فینال لیگ قهرمانان اروپا
اتحادیه فوتبال اروپا دمیر اســکومینا داور اسلوونیایی را به عنوان قاضی
فینال لیگ قهرمانان اروپا معرفی کرد.
بر این اســاس این داور  42ســاله دیدار لیورپول  -تاتنهــام را در تاریخ
یازدهم خرداد ماه در ورزشــگاه متروپولیتانو شهر مادرید قضاوت خواهد کرد.
وی قاضی دیدار ســوپرجام یوفا در سال  2012میان چلسی و اتلتیکو مادرید
هم بوده اســت و داور چهارم فینال لیگ قهرمانان اروپادر ســال  2013میان
بایرن مونیخ و بورســیا دورتموند بود .جور پروپنیکن ،رابرت ووکان (هر دو از
اســلوونی) اسکومینا را در فینال لیگ قهرمانان اروپا کمک خواهند کرد.متئو
الهوز اسپانیایی هم داور چهارم این دیدار خواهد بود.
برنامه دیدارهای هفته سی ام لیگ برتر فوتبال
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*محاســبه امتیازات تیم استقالل خوزستان با احتساب  6امتیاز منفی
صورت گرفته است.
برنامه پخش زنده ورزش از تلویزیون

چهارشنبه  25ارديبهشت
فینال جام حذفی ایتالیا
*آتاالنتا..........................................................التزیو(ساعت  - 23:15شبکه ورزش)

