» گوناگون

مدال جهاني برگردن معلوالن
امير جعفري و يوسف يوسفي دو نماينده ايران در دسته  ۵۹کيلو
مسابقات وزنه برداري معلوالن جهان به مدال نقره و برنز دست
يافتند.اين مسابقات در مکزيک ادامه دارد .تيم ملي ايران با
 ۱۴نماينده دراين رقابت ها شرکت کرده است.

تيم کوراش به طال نرسيد

»

مليپوش اسبق فوتبال ايران با اشاره به همگروهي ايران با تيمهاي پرتغال ،اسپانيا
و مراکش در جام جهاني گفت :اگر به دنبال ارتقاي فوتبال ايران هستيم بايد
ازرويارويي با تيمهاي قدرتمند استقبال کنيم.هادي طباطبايي اظهار کرد :نبايد از
مراسم قرعهکشي جام جهاني انتظار قرعه راحت و مصاف با تيمهاي بينام و نشان
را ميداشتيم ،اگر بخواهيم به دنبال سابقه باشيم حضور در جام جهاني کافي است،
اما اگر به دنبال ارتقاي فوتبال ايران هستيم بايد از رويارويي با تيمهاي قدرتمند
استقبال کنيم ،چراکه از مصاف با اين تيمها جايگاه اصلي فوتبال ما مشخص ميشود
و اگر عملکرد مثبت باشد چراغ راه نسلهاي آينده فوتبال ما است.مليپوش اسبق
فوتبال ايران متذکر شد :اگر به درک عميقي از فوتبال رسيده باشيم ،خواهيم فهميد
گروه ما گروه مرگ نيست ،چراکه گروه مرگ زماني معنا پيدا ميکند که سه يا چهار

عاليشاه :

18مدال به ايران رسيد

پرسپوليس زميني برمي گردد

تيم واليبال بانک سرمايه که عنوان قهرماني ليگ برترايران و باشگاههاي
آسيا را در کارنامه خود دارد ،براي شرکت در مسابقات قهرماني
باشگاههاي جهان ،روزپنجشنبه به لهستان پرواز مي کند.

برانکو :

بازيکن پيشين تيم پرسپوليس گفت :پس از پايان دوره
ي به اين تيم باز خواهم گشت.اميد عاليشاه اظهار
سرباز 
کرد :واقعا روزهاي سختي را پشت سر گذاشتم که
ي درباره
اميدوارم براي هيچ فوتباليستي به وجود نيايد.و 
ميزان آمادگياش براي بازگشت به ميادين ،گفت :ازآن
دسته فوتباليستهايي نيستم که وقتي بازي نمي کنم
تمرين هم نداشته باشم و شب زنده داري کنم .تمرينات
اختصاصي خودم را انجام دادهام و طي هفتههاي اخير

در رشت ركورد مي زنيم
سرمربي تيم فوتبال پرسپوليس گفت :اگر مقابل سپيدرود پيروز شويم
رکورد جديدي را ثبت خواهيم کرد .برانکو در مورد بازي با سپيدرود
تصريح کرد :درست است آنها در بازي با فوالد شکست خوردند اما خيلي
خوب مي دانيم که با تمام توان و انرژي بازي خواهند کرد .تيمي خيلي
خوب دارند و کار سختي پيش روي ما است .بايد در زمين آنها و مقابل
هواداران پرشور اين تيم نمايش بدون نقصي داشته باشيم.

پهلوان با تراکتور مي آيد
احسان پهلوان هافبک تيم ذوب آهن به احتمال فراوان پس از
بازي با نفت تهران راهي تبريز مي شود تا به عنوان سرباز براي
تراکتورسازي بازي کند.

حاجي:

بازي با ايران فينال است
مربي تيم ملي فوتبال مراکش گفت :بازي بسيار سختي مقابل ايران داريم
و در صورت پيروزي شانس صعود به دور دوم را داريم .حاجي کمک مربي
تيم ملي مراکش ظهار داشت :اولين مسابقه ما حکم فينال را دارد .بازي
بسيار سختي خواهد بود چرا که ما بازي ايران را در مرحله مقدماتي جام
جهاني ديدهايم .آنها تيمي خوب با روحيه باال دارند.

متاسفانه کميته انضباطي فقط پول ميگيرد؟

هم با تراکتورسازي تمرينات خوبي را انجام دادهام .االن
هم واقعا آماده هستم.عاليشاه در پاسخ به اين سوال
که آيا در صورت پايان خدمت سربازي به پرسپوليس
باز خواهد گشت؟ گفت :با پرسپوليس قرارداد دارم و
پس از پايان خدمت سربازي به اين تيم باز ميگردم.
فعال وضعيت و زمان پايان خدمتم مشخص نيست.وي
درباره هم گروهي ايران بااسپانيا ،پرتغال و مراکش،
خاطرنشان کرد :درگروه سختي قرار داريم اما بايد از
اين گروه لذت ببريم .بازي کردن برابر تيمهايي همچون
اسپانيا و پرتغال ميتواند جذابيت زيادي براي خودش
داشته باشد و قاعدتا هر فوتباليستي دوست دارد برابر
اين تيمها بازي کند .درست است که اينها شرايط
خوبي دردنيا دارند اما هيچ کدام از بازيکنان ايراني
آن چنان اختالف زيادي از نظر سطح فني با بازيکنان
اروپايي ندارند .با اين حال اميدوارم که مقابل اين تيمها
عملکرد خوبي داشته باشيم.

سرمربي تيم فوتبال سايپا ابراز اميدواري کرد تيمش
نيمفصل اول ليگ را با نتيجهاي خوب به پايان برساند.
علي دايي در نشست خبري پيش از ديدار تيمش مقابل
پيکان گفت :با تمام احترامي که براي تيم پيکان
قائلم ،اما اگر بازيکنان ما درحد و اندازههاي خود باشند،
ميتوانيم حريف را شکست دهيم و با آرامش کامل
به استراحت ليگ برويم.وي ادامه داد :متأسفانه روي
داورانمان نظارت نيست وآنها هر کاري دوست دارند
ميکنند .دراين نيمفصل چه باليي سر تيم ما آوردند.
در تمام دنيا بازيکن و مربي اعتراض ميکنند ،اما تا
بياحترامي صورت نگيرد ،حکمي صادر نميشود .من
از رأي صادر شده کميته انضباطي شوکه شدم و از
حق خودم نميگذرم .آنها من را  10ميليون و غالمپور
را  8ميليون تومان جريمه کردند .نميدانم اين رأي
چطور صادر شده است .من فقط يک سوال از کميته
انضباطي دارم .اينقدر رأي عليه ما صادر ميکنند و از

ما پول ميگيرند ،اما آيا تاکنون توانستهاند يک ريال از
باشگاهها بگيرند وبه ما بدهند؟دايي تصريح کرد :آنها
فقط بلدند ازما پول بگيرند و شکايت را ثبت کنند.
متأسفانه تا پول هم نگيرند ،شکايتي ثبت نميکنند.
اين هم يک مدل جديد است .فقط پول ميگيرند.
وي درمورد قرعهکشي جام جهاني گفت :ما در گروه
سختي قرار گرفتيم و به نوعي ،اين سختترين گروه
جام جهاني است.

مهدي تاج:

از سکاندار ورزش براي تيم ملي کمک خواستيم

بخش ورزشي :رئيس فدراسيون فوتبال گفت:يکي
ازاهداف ما گسترش روابط بين المللي است ،با قرارداد با
فدراسيون فوتبال آلباني بازيهاي مشترک و تعاملهاي
مشترکي خواهيم داشت.ديروز نشستي بين مهدي تاج
و دوکا برگزار شد که منجر به عقد قرارداد همکاري
بين دوفدراسيون شد .وي درنشست خبري در اين
ارتباط گفت :هدف از برگزاري چنين نشست و امضاي
تفاهمنامهاي گسترش روابط بينالمللي دو کشوراست
که ما سعي کرديم با چند کشور تفاهم نامه امضا
کرديم و سعي داريم ارتباط خود را با کشورهاي
مختلف دنيا ارتباط برقرار کرده و درحال حاضر با
کشوردوست تفاهم نامه امضا کرديم .آمادگي يک کار
دو جانبه را پيش بيني کرديم و بازيها و تورنمنت هاي
مشترکي را دراين قرارداد ديدهايم.وي افزود :درست
است که فوتبال يک ابزار اقتصادي محسوب ميشود
اما زمينهسازارتباطات اجتماعي وآئين دوستي هم
هست و البته اين موضوع ميتواند باعث تفاهم دو
کشورهم باشد.ما تالش ميکنيم ارتباطات قوي با
اين کشور داشته باشيم .موفقيت هردو کشور را آرزو
ميکنم و در اين تفاهم نامه مبادله مربيان و توسعه
خ ت96/8/9-80

دفتر وكالي دادگستري


موسسه حقوق بينالمللي دادرسان عدالتبحق

(مشاوره رايگان)
مشاوره و وكالت در دعاوي :حقوقي ،كيفري،
خانواده ،طالق ،مطالبه چك و سفته وثبت
شركت و تغييرات
(با مجربترين وكالي پايه يك دادگستري)
مشاوره :شنبه تا چهارشنبه ساعت  10الي  19عصر

تلفن 665   665   52-4

و تبادل داوران را در نر گرفتهايم و بازيهاي دوستانه
واستفاده از کمپهاي ورزشي هم ديده شده است.
درفوتبال پايه و جوانان هم با هم تبادل خواهيم داشت
و درفوتسال و فوتبال ساحلي هم برنامههايي داريم
تا از آنها استفاده کينم .درمجموع کارهاي مديريتي

آگهي اصالحي

پيرو چاپ آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده نوبت اول
شركت تعاوني مسكن مهر شماره 9قم در صفحه  3روزنامه مورخ 96/9/12
بدينوسيله اعالم ميدارد در سطر پنجم پس از بلوك آرين جمله "تشكيل
ميگردد حضور بهمرسانيد" از قلم افتاده بود كه اصالح ميشود.
تاريخ انتشار96/9/14 :
خ ش96/9/14 :
مديرعامل

وثيقه و سند ملكي

09107162745
در تفرش به يك كارشناس صنايع غذايي نيازمند است

خت96/8/29-120

كارگاه توليدي دانوش پسند

خت 96/9/14-180

جهـت دادگاه
«فـوري»

تماس 09188642052

آدرس  :تفرش خ انقالب كارگاه توليدي و بسته بندي باسلوق مراجعه نماييد
خت94/8/15-98
خت96/9/2-123

سوله

 340متر زمين –  220متر سوله
 70متر دفتركار -داراي آب  ،برق ،گاز و سه خط تلفن
سند تك برگ نوساز

09111155563

متخصص در حمل مبلمان و اثاثيه منزل
با بسته بندي و بيمه ،شهر و شهرستان
كاميون و وانت با  70سال سابقه

خت 96/9/7-148

سوله بـابـل

بايد به ارتقاي
فوتبال بينديشيم

دايي:

پس از سربازي به پرسپوليس بازمي گردم

تيم هاي رده هاي سني دختران و پسران ايران در رقابت هاي
رشته موي تاي کاپ آزاد در ترکيه صاحب سه مدال طال،
 11نقره و 4برنز شدند.

تيم سرمايه در راه لهستان

طباطبايي:

سه شنبه  14آذر 1396
 16ربيع االول  5-1439دسامبر - 2017سال سي و دوم-شماره 9098

تيم ملي کوراش ايران با کسب سه مدال نقره و دو برنز به کار خود در
يازدهمين دوره رقابتهاي کوراش قهرماني جهان در ترکيه پايان داد.

تيم فوتبال پرسپوليس براي بازي با سپيدرود رشت امروز به سمت
اين شهر پرواز ميکند و پس از بازي ،زميني به تهران بازخواهد
گشت .سرخپوشان فردا مهمان تيم سپيد رود خواهند بود.

تيم گروه قدرتمند باشند و براي صعود بجنگند و حذف هر کدام از آنها دورازانتظار
باشد.دروازهبان اسبق تيم ملي فوتبال در خصوص تدارکات تيم ملي گفت :چهار سال
پيش بعد از بازگشت از برزيل بايد برنامهريزي ميکرديم نه بعد از مشخص شدن
قرعه کشي .طباطبايي افزود :اينکه گفته ميشود ،تيمهاي قدرتمند براي بازي تدارکاتي
مبالغ سنگين ميخواهند درست نيست ،چراکه حتي تيمهاي قدرتمند هم به ديدار
با تيمهاي سايرقارهها نياز دارند ،براي تيمي که به جام جهاني صعود کرده است ،به
تيم خوب براي ديدار دوستانه نياز دارد.وي در خاتمه تصريح کرد :نقطه اميدواري ما
خود کيروش است .اواز فوتبال اروپا شناخت خيلي خوبي دارد .به خصوص از تيمهاي
پرتغال به واسطه مليت خودش و اسپانيا به دليل حضور در سطح اول الليگا .ممکن
است شناخت کيروش از اين تيمها دراين جام جهاني براي ما کارساز باشد.

باستـان بـار
09121020771

66921112-5

خت 96/9/14-182

لولهبازكني  -تخليه چاه

خت 96/9/14-181

خت 96/5/7-174

شبانهروزي
بدون تعطيلي
 %40تخفيف
كليه مناطق تهران
44080510
44462007
44854995
22007820
66000470
66500247
88281299
09109603070

هم در تفاهمنامه پيش بيني شده است .وي افزود:
در حال حاضر برنامه ريزي کرديم تا تورنمنتهاي
خوبي براي تيم ملي در نظر بگيريم .ما يکي از
بهترين کمپهاي روسيه را دراختيار خواهيم داشت
تا اردو برگزار کنيم .تمام امکانات و بهترين کمپ

روسيه را گرفتيم .براي بازيهاي دوستانه  ۲کشور
قدرتمند را در نظر داريم و مذاکراتي انجام دادهايم
تا بازيهاي تدارکاتي در نظر بگيريم.وي ادامه داد:
با کيروش جلسات متعددي برگزار کرديم و حتي
بعد ازاين نشست درخصوص برنامههاي تيم ملي و
بازيهاي دوستانه جلسهاي برگزار خواهيم کرد تا
بهترين شرايط را براي تيم ملي در نظر بگيريم .حتي
با وزير ورزش هم درباره برخي از مسائل صحبت
کردهايم تا کارها به خوبي پيش برود .با وزيرورزش
صحبتهايي خواهيم کرد تا به فوتبال کمک شود
تا با بهترين شرايط به جام جهاني برويم.رئيس
فدراسيون فوتبال درخصوص اينکه بعد از قرعه کشي
جام جهاني کيروش گاليه هايي داشت اظهار داشت:
ما در فدراسيون فوتبال اصولي داريم .قرارداد بين
ما و کيروش هم قراردادي است که بايد اجرا شود
و في مابين است .به عالوه بر اينکه سرمربي تيم
ملي است و زحمت کشيده است و طبيعي است که
بعضي مواقع اختالف نظرهايي به وجود بيايد ولي
االن شرايط مطلوبي داريم ودست به دست هم مي
دهيم تا کاررا پيش ببريم.

ورزش 11
نكته »

شکست ورزشکارساالري ؟!

رئيس فدراسيون وزنه برداري که در تمام اين مدت پشت کيانوش
رستمي قرارگرفت و با ريز و درشت درخواست هاي او موافقت
کرد اکنون بايد مسئوليت شکست قهرمان المپيک را قبول کند.
رقابتهاي وزنه برداري قهرماني جهان درآمريکا پايان تلخي براي
ايران داشت که البته تلخي آن بيشتر متوجه رئيس فدراسيون
است .شايد درپايان اين مسابقات ذهن همه متوجه مصدوميت
لحظه آخري رستمي شود اما اين را هم نبايد فراموش کرد که
رستمي ناآماده راهي ميدان رقابت شد.او که هميشه داعيه تنها
تمرين کردن و کسب موفقيت را داشت ،پس از قهرماني در المپيک
به پشت گرمي رئيس فدراسيون دوباره تنها براي مسابقات جهاني
آماده شد آن هم در شرايطي که ماهها از تمرين دور بود و نظارتي
هم بر روي اين ورزشکاروجود نداشت .حتي تا اين اواخر هم خبري
از رکوردهاي هميشگي رستمي به گوش نمي رسيد .رستمي حتي
دررکورد گيري تيم ملي که سرنوشت وزنه برداران را براي حضور
درمسابقات جهاني رقم زد ،شرکت نکرد و بازهم فدراسيون پشت اين
وزنه بردارقرارگرفت.نکته جالب اينکه رستمي حتي در لحظه آخر از
خوب نبودن شرايطش صحبت کرد و حتي عنوان کرد شايد مدال
نگيرد اما رئيس فدراسيون که روزي بين خودمختاري يک ورزشکار
و کادر فني تيم ملي ،ورزشکارساالري را انتخاب کرده بود حاضر نشد
واقع بينانه به ماجرا نگاه کند که ورزشکارش آماده نيست.اکنون هم
تنها کسي که بايد جوابگوي اين باخت باشد رئيس فدراسيون است
و درواقع باخت رستمي ،باخت او و مديريتش است.

خبر »

رکوردشکني سهراب درآمريکا
رقابت هاي وزنه برداري قهرماني جهان در
آمريکا در وزن  94کيلو پيگيري شدونماينده
ايران طالي مسابقات را کسب کرد.
سهراب مرادي وزنه بردار المپيکي ايران در
حرکت يک ضرب توانست با مهار وزنه ۱۸۴
کيلو مدال طال را کسب کند.
مرادي دراولين حرکت دوضرب وزنه ۲۲۰
کيلو را مهار کرد .در حرکت دوم وزنه ۲۲۳
کيلو را زد و رکورد جهان را شکست و
توانست مدال طالي را کسب کند.
مرادي در مجموع يک ضرب و دو ضرب توانست  ۴۱۷کيلو را باالي
سر ببرد.

