» گوناگون

اقدام ارزنده ملي پوش کشتي
کشتي گير کشورمان درکاري خيرخواهانه هدايايي را براي
کودکان روستايي اهدا کرد .عليرضا کريمي که از مقابله با
کشتي گير رژيم غاصب صهيونيستي خودداري کرده بود،
درادامه حرکات ارزشي خود با حضوردر روستاي کلين عالوه
برديدار با کودکان ،نوجوانان و اهالي روستا ،هدايايي را به رسم
يادبود به آنها اهدا کرد.

»

رئيس فدراسيون کشتي که پيش ازاين استعفاي خود از اين مسئوليت را اعالم کرده
بود با حضور در مجمع اين فدراسيون بيانيه اي را درتکميل استعفايش به اعضاي مجمع
ارائه کرد .رسول خادم ظهرديروز با حضور در محل برگزاري مجمع فوق العاده فدراسيون
کشتي متن استعفاي خود را به اعضاي مجمع ارائه داد.وي دراين خصوص گفت :استعفاي
من به دليل عدم حمايت وزارت ورزش از کشتي است و فکر مي کنم با وجود من کشتي
نيزازحمايت وزارت ورزش محروم مي شود و اين رشته ضربه خواهد خورد .پس بهتر است
بروم تا کشتي ضربه نخورد.خادم تاکيد کرد :استعفاي من هيچ ارتباطي به مسائل عدم
رويارويي کشتي گيران ايراني با رقباي رژيم اشغالگر قدس ندارد.وي افزود :دراين چندسال
شاهد مظلوميت مديريت کشتي کشور در برابر مواضع ناخوشايند آشکار و پنهان وزارت
ورزش نسبت به ورزش ملي کشور بوده ايم.خادم گفت:حضور من اسباب تحميل بي

مهري هاي مضاعفي بر کشتي خواهد بود .در اين چند سال تالش کردم از کنار تمامي
تنگناهاي حاصل از بي توجهي هاي مديريت کالن ورزش به کشتي با اتکاي به بزرگي
خانواده کشتي بگذرم .حتي اين تالش را با شرکت مجدد درانتخابات فدراسيون کشتي
نيزادامه دادم .بهتر است ديگر کتمان نکنيم .کشتي به اندازه کافي تنها هست و منصفانه
نيست به واسطه تالش ناموفق آقايان براي همراه کردن فردي چون من که تمامي سلول
هاي وجودش از کشتي است ،بيش ازاين  ،آب را به روي کشتي ببندند.خادم در خاتمه
گفت :حضور من در کشتي براي خودم نبوده و نيست .من مديون کشتي بوده و هستم.
هيچ گاه هم از خانواده کشتي جدا نخواهم شد .اجازه بدهيم فردي مسئوليت فدراسيون
کشتي را بپذيرد که بتواند با ادبيات و افکار مورد نظر آقايان وزارتي  ،فدراسيون را اداره
کند .شايد اين اتفاق کمي از تنهايي ورزش ملي کشور بکاهد.

خادم:

ميروم
تا کشتي
ضربه نخورد
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بم ،فاتح ليگ فوتبال بانوان
درهفت ه بيست و دوم ليگ برتر فوتبال بانوان تيم صدرنشين
بم ،ميزبان ذوب آهن بود ،اما با عدم حضور تيم اصفهاني
بم با کسب سه امتيازاين ديدار مجموعه امتيازاتش را به
عدد  ۵۶رساند تا قهرمان دهمين دوره مسابقات ليگ
برترشود.

ساغالم:

تاج:

آرزوي  44ساله فوتبال را محقق ميکنيم

شهنازي:

فوتبال از ورزش جدا نيست
دبيرکل کميته ملي المپيک گفت :همه مسئوليت تيم فوتبال اميد
برعهده فدراسيون فوتبال است و ما هم البته حمايت ميکنيم.
شهنازي اظهار داشت :ما نه تنها از فوتبال ،بلکه از همه رشتهها
از جمله واليبال ،بسکتبال و  ...حمايت ميکنيم .بنابراين فوتبال
را نبايد ازساير رشتهها جدا کرد .ضمن اينکه همه مسئوليت
اين تيم با فدراسيون فوتبال است وهمه نيزازاين تيم حمايت
خواهند کرد.

رئيس فدراسيون فوتبال گفت :براي تيم فوتبال اميد
تا بازيهاي آسيايي جاکارتا اردوهاي داخلي و خارجي
پيشبيني شده است .مهدي تاج با اشاره به انتظار 44
ساله مردم از تيم اميد براي صعود به بازيهاي المپيک
گفت :با توجه به نتايج خوبي که تيمهايملي نوجوانان
و جوانان ما داشته و به شکوفايي رسيدهاند ،مردم انتظار
بحقي دارند که تيم اميد به المپيک  2020صعود کند.
اين موضوع براي ما هم بسيار مهم است و قصد داريم

داور سرشناس تماشا ميکند
کولينا که به جهت سبک و کيفيت داوري وهمچنين ظاهر خود
به يکي از سرشناسترين داوران تاريخ فوتبال دنيا بدل شد ،امشب
در ورزشگاه زعبيل حاضر خواهد بود تا بازي الوصل و پرسپوليس،
را از نزديک به نظاره بنشيند.

درانتظار هواداران تراکتورسازي هستيم
سرمربي تيم فوتبال تراکتورسازي ابراز اميدواري کرد
تيمش بتواند در ديدار برابرالجزيره امارات به نخستين
پيروزي در ليگ قهرمانان آسيا دست پيدا کند.ساغالم
در نشست خبري پيش از بازي با الجزيره اظهار داشت:
ياي که انجام داديم خيلي خوب ظاهر
ما در  ۳باز 
شديم و فرصتهاي خوبي کسب کرديم ولي در رسيدن
به پيروزي ناکام بوديم .وي افزود :امروز بايد بتوانيم
نخستين پيروزيمان را کسب کنيم .پس ازآن بايد
در  ۲بازي بعدي پيروزيهايمان را ادامه دهيم و با
برد اززمين خارج شويم .ساغالم تصريح کرد :يک
نقطه بسيار مهم براي ما اين است که  ۲بازي ً
قبل
در خانه انجام داديم ولي از امتياز حضورهواداران
زيادي برخوردار نبوديم .امروزازهمه هواداران دعوت
ميکنيم به ورزشگاه بيايند و منتظر آنها هستيم و
ميخواهيم جو پرشوري دراستاديوم ايجاد کنند .وي
تصريح کرد :ميخواهيم با حمايت آنها  ۳امتياز را

با تشکيل تيم قدرتمند اين آرزوي  44ساله را محقق
کنيم.وي خاطرنشان کرد 9 :برنامه اردويي داخلي و
برون مرزيتا بازيهاي آسيايي پيشبيني کردهايم و
هدف ما ساختن تيمي قدرتمند براي المپيک است.
با توجه به اين که ترافيککاري جام جهاني ،جام
ملتهاي آسيا بازيهاي جاکارتا ،ليگ برتر و جام
قهرمانان آسيا را پيشرو داريم ،بايد طوري برنامهريزي
کنيم که تيم اميد بتواند هم اردوهاي خود را برگزار
کند و هم مشکالت نقدينگي برطرف شود.تاج ادامه
داد :خوشبختانه کشورما پهناوراست و استعدادهاي
بسيار زيادي دارد که ميتوانيم اين بازيکنان را درهمه
بخشهااستفاده وهمه کمک کنيم تا اين آرزومحقق
شود.وي همچنين در خصوص شرايط فعلي تيم ملي
گفت :شرايط اين تيم هم بسيارخوب است و تيم
دراردو به سرميبرد و دراردويک جلسه بسيار خوب
با کيروش داشتم.

کسب کنيم و قبل از تعطيالت وعيد نوروز هديه
خوبي به مردم تبريز بدهيم.سرمربي تراکتورسازي
گفت :ما با پيروزي دراين ديدار ميخواهيم براي
بازي هاي بعدي شانس زيادي داشته باشيم و با اين
پيروزي ميخواهيم هديه اي به هواداران بدهيم تا
مقابل الغرافه بازي فينال مانندي درتبريزبرگزارکنيم.و
دوست داريم بازي زيبايي شاهد باشيم و يک جو زيبا
از هواداران انتظار داريم .

هدف پرسپوليس صعود به فينال ليگ قهرمانان است

سرمربي تيم فوتبال پرسپوليس ديدار مقابل الوصل
امارات را در صعود سرخپوشان به مرحله حذفي ليگ
قهرمانان آسيا تعيينکننده دانست .برانکو در نشست
خبري پيش از ديدار تيمش مقابل الوصل امارات در
هفته چهارم ليگ قهرمانان آسيا ضمن بيان اين
مطلب اظهار داشت :در مدت کوتاهي براي دومين بار با
الوصل روبهرو ميشويم .اين اتفاق براي ما و الوصل هم
ميتواند سخت باشد و هم ميتواند جنبه مثبت داشته
باشد.وي افزود :الوصل از نظر من تيم خوبي است ،اما
در اين بازي آنها دو گزينه پيشرو دارند .اگر در اين
بازي شکست بخورند ،به طور کامل از ليگ قهرمانان
آسيا حذف ميشوند و اگر بتوانند به پيروزي برسند،
همچنان شانس صعود خواهند داشت .الوصل تيمي
بزرگ و به نظر من تيمي با بهترين سازماندهي بين
تيمهاي اماراتي است.سرمربي تيم فوتبال پرسپوليس
همچنين خاطرنشان کرد :اين را بگويم که در ليگ
قهرمانان آسيا بازيکن ضعيف نداريم و همه تيمها
قوي هستند و براي برد ميآيند .هدف اصلي ما مثل
هميشه که پيشروي خودمان قرار داديم ،با احترام
به الوصل برد است و برد.برانکو با اشاره به وضعيت

احمد سعيد ،مدير تيم فوتبال الجزيره با تقدير از حسن ميزباني
باشگاه تراکتورسازي گفت :خوشبختانه ما درسالهايي که به تبريز
آمديم با ميزباني شايستهاي همراه بوديم و باشگاه تراکتورسازي
بهترين ميزباني را از ما انجام داده است.

تيم اميد به آسيا مي رود
تيم فوتبال اميد قراراست به بازيهاي آسيايي اعزام شود .بازيهاي
آسيايي  2018قراراست از مردادماه سال آينده در اندونزي برگزار
شود و ستاد عالي بازيهاي آسيايي به اين نتيجه رسيد که تيم
فوتبال اميد دراين بازيها شرکت کند.

قهرماني بانوان اصفهان
مسابقات هندبال ساحلي بانوان کشور با قهرماني هيئت اصفهان
به پايان رسيد .دومين دوره اين مسابقات با حضور  ٨تيم به
ميزباني بندرعباس برگزار شده ودر پايان با قهرماني هيئت اصفهان
پايان يافت.

تيمش تصريح کرد :درخصوص شرايط تيم خودمان
بايد بگويم که همه سالم و سالمت هستند .آنها براي
حضور در ترکيب رقابت ميکنند.وي به فشردگي
بازيهاي تيمش اشاره کرد و يادآور شد :ما مدت زيادي
است که در فاصلههاي کوتاهي بازيهاي خود را انجام
ميدهيم و فشار زيادي را تحمل کردهايم .ما دو اولويت

بزرگ داريم و براي هدفي که براي خودمان پيشرو
گذاشتهايم ،حرکت ميکنيم .برانکو با اشاره به اهميت
ديدار برگشت پرسپوليس مقابل الوصل ،عنوان کرد:
ما اهميت زيادي براي ديدار با الوصل قائل شدهايم
و چند روز زودتر به امارات آمديم تا با شرايط جوي،
آب و هوايي آشنا شويم و تمرينات خوبي انجام دهيم

تا شرايط خوبي براي مقابله با الوصل داشته باشيم.
در واقع اين بازي يکي از مهمترين بازيهاي گروه
ماست.سرمربي تيم فوتبال پرسپوليس اظهار داشت:
ما حساب ويژهاي روي اين دو بازيکن خوب و خارجي
الوصل باز کردهايم و به بازيکنانمان گفتهايم چطور
آنها را مهار کنند .من چون ليگ امارات را ميشناسم
و دنبال ميکنم ،به نظرم بازي با الوصل هم نقش
کليدي در سرنوشت ما دارد .الوصل تا چند هفته پيش
از گزينههاي اصلي براي قهرماني در امارات بود ،اما با
بدشانسي به النصر ،الوحده و العين باختند و از قهرماني
دور شدند.برانکو در واکنش به اين سؤال که تيمش
سال گذشته به نيمه نهايي ليگ قهرمانان رسيد و به
نظرش بازهم ميتوانند اين موفقيت را تکرار و حتي
به فينال برسند ،تصريح کرد :طبيعي است و افتخار
بزرگي بود که تا نيمه نهايي باال رفتيم ،اما اهداف
ما پايان ندارد .هدف ما هدف حداکثري تا فينال و
حتي قهرماني است .افتخاري بود که فصل گذشته تا
نيمه نهايي باال رفتيم و اين فصل هم هدف و انگيزهاي
که داريم ،اين است که حداقل تا نيمه نهايي برويم .هدف
نهايي ما رسيدن به فينال و قهرماني است.

کيخا به دنبال ثبت جهاني
نماينده ژيمناستيک ايران به دنبال اين است که دررقابتهاي جام
جهاني باکو دو حرکت ديگر به نام خود در کتاب داوري فدراسيون
جهاني ژيمناستيک به ثبت برساند .سعيدرضا کيخا را شايد بتوان
موفق ترين چهره ژيمناستيک ايران در سال گذشته دانست .وي در
کنار مدالهاي متعدد آسيايي و بين المللي دو حرکت جديد در خرک
حلقه نيز به نام خود به ثبت رساند .اگرچه وي در رقابتهاي قهرماني
آسيا تايلند و همچنين جام ستارگان ژاپن يک حرکت ديگر ابداعي را
به نمايش گذاشت اما به دليل عدم حضور نماينده فدراسيون جهاني
اين حرکت به ثبت نرسيد .وي حاال قصد دارد حرکت تکراري سوم
خود را به همراه يک حرکت جديد ديگر در مسابقات جام جهاني باکو
که از  ۲۴اسفند برگزار مي شود ،اجرا کند.

خ ت96/8/9-80

حومه بابلسر
ويال مجلل و زيبا

احمد شهوري
مشخصات 372 ،1396 :صفحه ،قطع وزيري.
تماس با ما 8( 22232366:تا  )1545و
 16( 26457234تا  )21و 09126989117

09113131074

مازندران  -نور  -چمستان

خت96/12/10-211

09113157844-09114155460

بر خيابان اصلي
مغازه  36متر  -زمين  138متر
كليه امكانات  -سنددار
			
توافقي
قيمت
		
09101030277

خت96/12/2-177

خت 96/11/26-155

خت 96/12/13-240
خت 96/12/12-220

وثيقه و ضمانت

براي تمامي دادگاههاي تهران و شهرستان
 300ميليون تا ميليارد
خت 96/11/25-151

خت 96/12/13-241

خت 96/12/7-203

77286297

مـغـازه بـا وام

محدوده افسريه

با اقساط  30ماهه بدون سود و ضامن
فقط با  40ميليونپرداخت در زمان عقد قرارداد
 20متر مغازه  -سند مالكيت  6دانگ

33575350-09129406870
33575745-09127378318

077-

خت 96/12/16-260

كارگزار مستقيم ارمنستان و گرجستان
برگزاركننده تورهاي زيارتي و سياحتي (داخلي و خارجي)
و تهيه بليط به تمام نقاط
77258046
فروش تورهاي ارزان نوروزي (زميني و هوايي)

خت 96/12/15-350

آژانس مسافرتي مهرانديش

نقد و اقساط

خت96/12/20 -377

09121136816-09195082274-88753060

09394371172

خت96/12/21 -379

زمين  270متر بنا  130متر
با تمام امكانات فول
«داخل شهرك»
 50ميليون نقد مابقي با شرايط عالي پرداخت

رشت  -سليمانداراب

زمين
ي  -هوايي

اقامت در هتل آني پالزا  4ستاره تاپ
در بهترين اتاق هاي هتل Aniking

بدون پيشپرداخت
«سند تهران»

خت96/12/21 -378

نوساز با سند پايان كار

كسب اطالعات و عكس و فيلم از طريق سايت www.mazandvila.com

 37سال سابقه
در تورهاي
ايرانگردي

تور ويژه ارمنستان

نوروز امسال با ما همراه باشيد

هافبک تيم ملي فوتبال با بيان اينکه کادر فني براي آمادگي بازيکنان
تالش مضاعف دارد و هر کاري بتواند انجام مي دهد ،گفت :انجام تمرينات
ويژه به بازيکنان داخلي کمک مي کند تا به سطح بازيکنان لژيونر
نزديک شويم .کريمي افزود :روياي بازي درجام جهاني از بچگي همراه
تمام کساني است که فوتبال را دوست دارند .طبيعتا من هم هيجان زده
هستم و تمام تالشم را مي کنم تا به اين آرزو برسم ،ما بايد تمام
تالشمان را انجام دهيم تا بتوانيم دراين مدت به لحاظ بدني به سطح
بازي درجام جهاني و رقابت با تيم هايي نظير مراکش ،اسپانيا و پرتغال
نزديک شويم .وي گفت :اميدوارم تيم ملي در سه ماه باقي مانده تا جام
جهاني حمايت هاي الزم را داشته باشد تا بتوانيم با دفاع از پرچم ايران
در جام جهاني نتايج و عملکرد خوبي ارائه کنيم.

خت96/12/21 -380

شيراز ،چابهار  ،يزد
بندر عباس  ،اصفهان
شمال  ،كرمان
كردستان ،كرمانشاه
و غيره ...

آرزوي بازي در جام جهاني

بنا  1100متر تريبلكس

665 665 54

تورهاي داخلي

معاون وزير ورزش گفت :اعضاي مجمع فدراسيون کشتي با استعفاي رسول
خادم مخالف بودند .داورزني در حاشيه مجمع فدراسيون کشتي اظهار داشت:
يکسري بحثهايي در مورد حمايت وزارت ورزش از کشتي مطرح شد .دوستان
مطمئن باشند کشتي به عنوان يکي از رشتههايي که به همه مردم و عالقمندان
ورزش چشم اميد به نتايج آن دارند و سبدهاي مدالي ما را خوشرنگ ميکند.
با اين شرايط طبيعي است که هم وزارت ورزش وهم کميته ملي المپيک تا
آنجا که ميتواند مسائل و مشکالت کشتي و امکاناتي که فدراسيون نياز دارد
را برطرف کند .وي در مورد اينکه يکي از حمايتهاي وزارت ورزش بحث
مالي است ،گفت :وزارت ورزش در حال حاضر  77درصد از بودجه پرداخت
کرده و مطمئن باشيد وزارت ورزش از برنامههاي فدراسيون کشتي براي آماده
سازي هر چه بهتر تيمهاي ملي حمايت خواهد کرد.

مناسب لوكسنشينان
		
مساحت  18هزار متر مسكوني
			

موسسه حقوق بينالمللي دادرسان عدالت بحق
THE OFFICE ATTORNEYS OF JUSTICE
مشاوره ،شنبه تا چهارشنبه
مشاوره و وكالت در دعاوي :حقوقي ،كيفري
سفته
طالق ،طالق توافقي ،مهريه ،نفقه ،چك و
ساعت  10صبح الي  19عصر
مطالبه طلب ،مواد مخدر ،ملكي
تخليه مغازه و آپارتمان
تهران  ،ميدان انقالب ،خيابان كارگر جنوبي
و اعسار به تقسيط مهريه و بدهي
(با مجربترين وكالي پايه يك دادگستري)
ساختمان مهستان ،طبقه  ، 5واحد 504
ضمنا در صورت عدم موفقيت وكال نسبت به احقاق حق شما
665 665 52-665 665 53
در دادگاه حقالوكاله دريافتي مسترد خواهد شد.

ghodsgasht.ir

حمايت از ورزش

برانکو:

تقديراز ميزباني تراکتور

قدسگشت

خبر »

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي

انجمن صنفي كارفرمايي شركتها و نمايندگيهاي حفاري
استان لرستان

اولين مجمع عمومي انجمن صنفي مذكور ،ساعت  10مورخ  1397/1/20در محل انجمن صنفي حفاران به نشاني
خرمآباد  -باالتر از شصت متري روبروي اداره برق شهرستان خرمآباد  -ميدان كاوه برگزار ميگردد.
از كليه كارگران/كارفرمايان عضو شاغل در صنف مربوط دعوت ميشود در جلسه مذكور شركت نمايند.
از كليه اعضاي انجمن كه تمايل به كانديداتوري در هيات مديره يا بازرسي را دارند درخواست كتبي خود را به
هيات مديره ارائه نمايند.
دستورجلسه:
 -1گزارش هيات مديره
 -2انتخاب اعضاي اصلي و عليالبدل هيات مديره و بازرسان
 -3انتخاب روزنامه كثيراالنتشار جهت درج آگهيهاي انجمن صنفي
رئيس هيات مديره  -حميد عليدادي
خ ش96/12/22 :
تاريخ انتشار96/12/22 :

