فوتبال
بازیکن تراکتورسازی درگذشت

بازیکن تیم فوتبال زیر  ۱۷سال تراکتور
در حادثه ناگوار تصادف ،دارفانی را وداع
گفت .به گزارش ایس��نا تراکتورکالب،
رض��ا گلیزاده اصل ،بازیکن تیم فوتبال
زیر  ۱۷س��ال تراکتور در حادثه تصادف
جان به جانآفرین تس��لیم کرد .باشگاه
تراکتور ضمن عرض تس��لیت و آرزوی
صب��ر و ش��کیبایی ب��رای خان��واده و
بازمان��دگان مرح��وم گل��یزاده ،رحمت
واسعه را برای آن مرحوم از درگاه خداوند
متعال مسألت دارد.
کشتی پهلوانی ایران وارد بازیهای
المپیک اروپایی  ۲۰۱۹شد

کش��تی پهلوانی ایران ب��ه عنوان یکی
از رش��تههای نمایش��ی وارد بازیهای
المپیک اروپایی  ۲۰۱۹ش��د .ب ه گزارش
ایسنا ،علیرضا حیدری ،رئیس فدراسیون
جهانی کش��تی پهلوانی اخیراً سفری به
کشور بالروس داش��ت که با مسئوالن
ورزش این کشور به توافق رسید تا کشتی
پهلوانی را به عنوان یکی از رش��تههای
نمایش��ی در بازیهای المپیک اروپایی
 ۲۰۱۹برگزار کنند .طبق توافقات انجام
ش��ده بین حیدری و مس��ئوالن ورزش
بالروس ب��ه عنوان میزب��ان بازیهای
اروپای��ی  ،۲۰۱۹قرار بر این ش��ده است
تا کش��تی پهلوان��ی به عن��وان یکی از
رشتههای نمایش��ی در تقویم بازیهای
اروپایی  ۲۰۱۹قرار گی��رد .دومین دوره
بازیه��ای اروپای��ی در س��ال ،۲۰۱۹
تابس��تان امس��ال به میزبانی مینس��ک
پایتخت بالروس برگزار میشود .اولین
دوره این بازیها سال  ۲۰۱۵به میزبانی
باکو آذربایجان برگزار شد.
مأموریت غیرممکن دستنشان در
سپیدرود

سرمرب��ی جدی��د سپیدرود رش��ت ۱۰
بازی ت��ا پای��ان لیگبرتر ب��رای بقای
سپیدرود در ای��ن رقابتها فرصت دارد
اما ش��رایط سپیدرود در جدول نس��بت
به س��ال گذش��ته متف��اوت و سختتر
است .به گزارش ایس��نا ،روز گذشته در
اقدامی فوری ،مالکیت موقت باشگاه به
کیومرث بیات سپرده شد و در همان روز،
نادر دستنشان به عنوان سرمربی جدید
این تیم انتخاب ش��د .سپیدرود به مانند
سال گذشته در شرایط حساسی قرار دارد
و باید ب��رای بقا در لیگ برتر با حریفان
خود مقابله کند اما وضعیت سپیدرود در
جدول به نسبت سال گذشته تفاوتهایی
دارد و کار نادر دستنش��ان برای بقا در
لیگبرتر بسیار سختتر از علی کریمی
خواهد بود .در ح��ال حاضر ،سپیدرود با
 ۱۲امتیاز در رتب��ه پانزدهم جدول قرار
دارد .در حالی که این تیم رش��تی سال
گذشته تا پایان هفته بیستم ،با  ۱۹امتیاز
در رتب��ه چهاردهم قرار داش��ت .عالوه
ب��ر این سپیدرودیها در فصل گذش��ته
ب��ا رتبه نهم جدول ش��ش امتیاز فاصله
داش��تند در حالی که این اختالف امتیاز
در لیگ هجدهم با نفت مسجد سلیمانی
است که در رتبه سیزدهم قرار دارد۱۰ .
بازی پیش روی سپیدرود به نسبت سال
گذشته حدوداً در یک سطح قرار دارد.
همه بازگشتهای باورنکردنی در
تاریخ لیگ قهرمانان اروپا

تنه��ا سه تیم در تاریخ لی��گ قهرمانان
توانس��تند شکست با اختالف سه گل یا
بیشتر را جبران کنند« .برای دست یافتن
به غیرممکن آمادهای��م .از همه مهمتر
باور است .با ی��ک عملکرد خیلی خوب
و گلزن��ی در لحظات مه��م میتوان به
هدف رسید ».این صحبتهای مارکوس
رویس پیش از دیدار دورتموند و تاتنهام
ب��ود .تیم آلمان��ی که در دی��دار رفت با
نتیجه  ۳بر صفر شکس��ت خورد امشب
(سهشنبه) در ورزشگاه خانگی به دنبال
جب��ران نتیجه و صعود ب��ه یک چهارم
نهایی لی��گ قهرمان��ان اروپاست .تنها
سه بار در تاریخ لی��گ قهرمانان نتیجه
 ۳ب��ر صفر جبران ش��ده است .تیمهای
بارسلونا ،رم و دپورتیوو الکرونیا توانستند
این اختالف یا بیشتر را در دیدار برگشت
جبران کنند .بارسا در مرحله یک هشتم
نهای��ی  ۲۰۱۶-۱۷شکس��ت  ۴بر صفر
براب��ر پاری سن ژرم��ن را جبران کرد و
توانس��ت در نوکمپ تاری��خ سازی کند
و  ۶ب��ر یک پیروز ش��ود .رم یک فصل
بعد شکست  ۴بر یک مقابل بارسلونا را
جبران کرد و در ورزشگاه المپیک با سه
گل پیروز شد.

قاضیزاده هاشمی :بازنشستههای فدراسیون فوتبال داوطلبانه بروند

تاج برای کار خودش ارزش قائل نیست

گ�روه ورزش�ی :عض��و مجل��س ش��ورای اسالمی
گف��ت :عالمت تعجب جدی این اس��ت که افرادی
که خودش��ان را رئیس فدراسی��ون فوتبال میدانند،
فدراسیون خودش��ان و فوتبال را پایینتر از موضوع
گوش��ت میدانند .ف��ردی که برای خ��ودش و کار
خودش ارزش ویژهای قائل نیست نمیتواند اظهارنظر
کند .سید احس��ان قاضیزادههاشمی در برنامه زنده
رادیویی در خصوص اجرای قانون منع به کارگیری
بازنشستهها در فدراسیون فوتبال گفت :روند اجرای
قانون در فدراسیون فوتبال راه خودش را طی میکند،
دستگاههای مختلف��ی در این زمین��ه ورود کردند،
نقش مجلس نظارت عالی بر حس��ن اجرای قوانین
است .در مورد قانون منع به کارگیری بازنشستگان،
فراکسیون جوانان مجلس شورای اسالمی پیشگام
ش��ده است و من هم ب��ه عنوان یک��ی از طراحان
این قانون در خدمت آنها هس��تم .در  ۱۳فدراسیون
این قانون تا حدود زیادی اجرایی ش��ده ،هر چند در
هیأتهای ورزشی هم ضرورت اجرا داریم ،امیدوارم با
پیگیریهای وزارت ورزش در هیأتهای ورزشی کلیه
رشتهها و در استانها این مسئله شکل بگیرد .وی در
ادامه گفت :به صورت خاص آنچه در مورد فدراسیون
فوتبال مطرح شد ،طی مس��یر اجرایی این قانون از
مسیر مجمع فدراسیون فوتبال باید برگزار شود .در ۱۹
اسفندماه شاهد برگزاری این مجمع هستیم که یکی
از موضوعات این مجمع ،بررسی حضور بازنشستهها
در ارکان مختلف فدراسیون فوتبال و همچنین بحث
بعدی ،بحث هیأتها است .نماینده مجلس در ادامه
افزود :بن��ده در کل طول این م��دت صرف ًا راجع به
فدراسیون فوتبال تنها پنج بار موضعگیری داشتم ،اما
رئیس فدراسیون فوتبال گفتند که  ۲۵۰بار صحبت
کردند که این مسئله صحت ندارد ،ضمن اینکه ایشان
گفتند چرا به فوتبال میپردازیم و چرا به مسائلی مانند
مس��ائل گوش��ت نمیپردازیم .او ًال باید عرض کنم
مجلس در تمامی عرصهها به اجرای قوانین نظارت
عال��ی دارد ،ما ب��ه عنوان موکلین م��ردم در تمامی
موضوعات ورود میکنیم و ایش��ان اطالع ندارند که
ما در مورد کاالهای اساسی مردم ،خوراک مردم و...
نظارت داریم .در مورد مایحتاج مردمی هم نظارت ما
بر وزارت جهاد کشاورزی ،بر شرکت پشتیبانی امور
دام ب��ه صورت کامل و واقعی وجود دارد ،اما دلیل بر

بازنشستهها پیگیری قضایی را مستقیم کردیم ،یعنی
ب��ه میزان آحاد مردم میتوانند در دادگاهها ،دادسراها
و ...اعاده جرم کنند.
در  13فدراس�یون اف�راد مردان�ه خداحافظ�ی
کردند

این نمیشود که در مورد ورزش و فوتبال و اتفاقاتی
که در حوزه آنها در جریان است و یا بر حسن اجرای
قانونی که خود مجلس وض��ع کرده ،ورود نکنیم تا
عدهای قانون را نخواهند اجرا کنند.
تاج نمیتواند بماند

قاضیزاده هاش��می در ادامه گفت :پس ما در مورد
ح��وزه وزارت ورزش و ح��وزه فوتبال هم اظهارنظر
میکنیم ،عالمت تعجب جدی این است که افرادی
که خودش��ان را رئیس فدراسی��ون فوتبال میدانند،
فدراسیون خودش��ان و فوتبال را پایینتر از موضوع
گوشت میدانند .فردی که برای خودش و کار خودش
ارزش ویژهای قائل نیست نمیتواند اظهارنظر کند.
نمیشود با این وضعیت مدیریت صحیح اعمال کرد،
برای ما نمایندههای مجلس موضوع گوشت ،موضوع
فوتبال و موضوع ورزش هم مهم است .هم راجع به
بحث کنترل و قیمت و نظارت بر روندی که دولت در
پیش میگیرد بر وزارت جهاد نظارت میکنیم ،وزیر
جهاد را مورد سؤال قرار میدهیم ،قطع ًا در مورد فوتبال
هم دغدغه ما خواهد بود و هیچ مش��کلی هم ندارد.
قانون اساسی صراحت دارد که نمایندگان مجلس در
کلیه ش��ئون اجرایی ،اداری ،قانونی و ...و حوزههای
مختلف کشور میتوانند نظارت ،ورود و قانونگذاری
کنند و هم بر حس��ن اجرای قوانی��ن نظارت کنند.

قاضیزاده هاشمی در مورد اینکه هیچ گزینهای در
برنام��ه مجمع نوزدهم فدراسی��ون فوتبال در مورد
بازنشس��تهها وجود ندارد ،گفت :این مسئله یکی از
موضوعات��ی است که باید رسیدگی ش��ود و الزامی
ن��دارد که در برنامه و دستور کار مجمع قید ش��ود،
افرادی که خودش��ان واجد صالحیت نیس��تند ،باید
ش��خص ًا به مجمع بگویند ی��ا دستگاههای نظارتی
در آن ورود کنن��د و فکر میکن��م وزارت ورزش و
دستگاههای نظارتی هم این را اعالم کردند .در مورد
شخص رئیس هم که گفته من اعاده هستم ،ما آنچه
که برایمان مالک است ،اعاده قانونی است و ایشان
میتوانن��د در آخرین جایی که بودهاند اعاده ش��وند
و ادام��ه دهند ،ما در م��ورد این قوانین متعدد داریم.
نماینده مجلس ش��ورای اسالم��ی ،در پایان گفت:
باالترین رکن ما اجرای قانون است ،دوستان باید از
این مسئله تبعیت کنند و به دنبال گرفتن نظر از این
و آن نباشند ،چشمهای بینای زیادی وجود دارد ،باید
مقاومت صورت نگیرد و تبعیت از قانون به نفع همه
است .این اصرار که به هر نحوی و وسیلهای قانون
را جور دیگری اجرا کنند درست نیس��ت ،وقتی ۱۳
فدراسیون تبعیت کردند و وزارت ورزش هم پیگیری
کرده ،باید اجرا ش��ود .وزارت ورزش باید این قانون
را اج��را کند و این عین عدالت است .من از دوستان
دعوت میکنم خودشان داوطلبانه و با سر باال قانون
را اجرا کنند تا نامشان در افکارعمومی به خوبی برده
شود ،هیچ اتفاقی هم نمیافتد .وی اضافه کرد۱۳ :
رئیس با سوابق طوالنی از این قانون تبعیت کردند،
به عنوان مثال؛ آقای رحیمی در فدراسیون هندبال
نایب رئیس المپیک آسیا بودند ،چهل سال در ورزش
کشور بودند ،با سری باال استعفا دادند و تازه نیروی
وزارت ورزش ه��م بودند ،نمونههای دیگر هم زیاد
هس��تند ۱۳ ،فدراسیون اجرا کردن��د ،همه تجارب
زیادی داش��تند ،اما از قانون تبعیت کردند و مردانه
گفتند خداحافظ.

نماینده مجلس ش��ورای اسالمی در خصوص اینکه
وزارت ورزش اعالم کرده و فدراسیون فوتبال شامل
قانون منع بازنشس��تهها نمیش��ود ،گفت :در مورد
وزارت ورزش ،مرجعی که تش��خیصدهنده است بر
حسن اجرای این قانون ،یکی قانونگذار است و یکی
دستگاه نظارتی ،قانون اعاده بازنشستهها کسانی که
اعاده میش��وند ،در آخرین سمت و پست در آخرین
جایی که بودهاند اعاده میش��وند ،فلس��فه اعاده این
است که دستگاههای قبلی میگوید من به این فرد
نیاز دارم و آن هم ش��رایط دارد؛ یعنی ما یک قانون
اعاده داریم مربوط به سال  ،۷۳یک قانون اعاده داریم
مربوط به قبلتر از آن سال  ۶۱و سه شرط دارد ،یعنی
در سم��ت قبلی برای مدت معین و با مصوبه هیأت
دولت ،آخرین جایی که بازنشس��تگی صورت گرفته
باید ببینند کدام دستگاه است ،دستگاهی که میتواند
در این مورد اظهارنظر کند سازمان بازرسی کل کشور
است ،سازمان بازرسی کل کش��ور به صورت خاص
در م��ورد پرونده این عزیزان ورود کرده است ،وزارت
ورزش در این مقام نیست که بخواهد نقش نظارتی
ایفا کند .تا جایی که بن��ده اطالع دارم دستگاههای
نظارتی روی این موضوع پیگیری کردهاند و بعد از آن
نیز مرجع قضایی است؛ یعنی با سازمان بازرسی کل
کش��ور میتواند آن را به مرجع قضایی ارجاع بدهد.
وی در ادامه گفت :ما در این قانون منع به کارگیری

کشتی به گِ لنشسته

برزگر:

ورزش اول ،اولویت آخر!

انتظار از یزدانی قهرمانی است

در حالی که وزارت ورزش اعالم کرده بود هفته
اول اسفند ماه مراح��ل ثبت نام از کاندیداهای
ریاست فدراسیون کش��تی آغاز میشود ،اما در
آستان��ه پایان سال هنوز خبری از ش��روع روند
ثبت نام نیس��ت .به گزارش ایسنا ،در حالی که
تعداد زی��ادی از فدراسیونهای ورزش��ی طی
روزهای گذش��ته و آتی با برگ��زاری انتخابات،
رؤسای خود را میشناسند ،اما ورزش کشتی به
عن��وان ورزش اول ایران در عین بیتوجهی در
بالتکلیفی به سر میبرد و مشخص نیست چرا
مس��ئوالن ورزش برای برگزاری انتخابات این
فدراسیون دست روی دست گذاشتهاند و هر چه
سریعتر کشتی را از سرگردانی خارج نمیکنند.
ای��ن در حالی است که اکثریت اعضای مجمع،
ورزش��کاران ،مربیان و پیشکس��وتان کش��تی
بارها خواستار تعیین تکلیف فدراسیون کش��تی
ب��ا برگزاری انتخابات ش��دهاند و با توجه به در
پیش بودن رقابتهای مهمی همچون قهرمانی
جهان به عنوان گزینش��ی المپیک و پس از آن
المپی��ک  ،۲۰۲۰اینکه چرا برگ��زاری یک کار
ساده و عادی مانند برگ��زاری انتخابات تا این
حد پیچیده ش��ده جای س��ؤال دارد و ادامه این
روند به طور قطع باعث ضربه بر کش��تی ایران
خواهد ش��د .از سوی دیگر طوالنی شدن روند
برگزاری انتخابات فدراسیون کش��تی در حالی
است که طب��ق قانون مدت  ۶ماهه سرپرستی
حمید بنی تمیم در این فدراسیون اردیبهش��ت
ماه به پایان میرسد و ادامه فعالیت او به عنوان

سرپرس��ت بعد از این تاریخ ب��ر خالف قوانین
داخلی و بین المللی است .رقابتهای قهرمانی
آسیا فروردین و اردیبهش��ت ماه برگزار میشود
و در فاصله  ۴ماه رقابتهای قهرمانی جهان در
قزاقس��تان برگزار خواهد شد و عم ً
ال برگزاری
انتخابات در این فواصل باعث سردرگمی ،ایجاد
حاش��یه و عدم تمرکز تیمهای ملی کش��تی و
مربیان خواهد ش��د و بدون شک بر روند آماده
س��ازی تیمهای ملی در ردههای سنی مختلف
تأثیر منفی خواهد گذاشت .امید است مسئوالن
وزارت ورزش هر چه سریعتر تکلیف کشتی به
عنوان ورزش ملی ای��ران که مردم نیز به حق
انتظ��ارات زیادی از آن در رقابتهای جهانی و
المپیک دارند ،روشن شود تا کشتی بیش از این
درگیر حاشیههای مختلف نشود .جدیت وزارت
ورزش در تعیین تکلیف فدراسیونهایی با ارزش
به مراتب کمتر نس��بت به کشتی این سؤال را
برای عالقهمندان بیشمار کشتی و کارشناسان
و اهالی این رش��ته بوجود آورده که چرا ورزش
اول ای��ران در اولویت آخر قرار گرفته است؟ به
عنوان مثال در حالی ک��ه ریاست علی مرادی
بر فدراسیون وزنه برداری اردیبهشت ماه سال
آین��ده به اتمام میرسد ،ثبت نام از کاندیداهای
ریاست ای��ن فدراسیون چند روز پیش به پایان
رسید و انتخابات فدراسیونهایی مانند سهگانه،
ناش��نوایان ،ورزش کارگری ،کاراته یا هندبال
برگزار ش��ده یا در روزهای آتی برگزار میشوند
اما ورزش اول ایران در اولویت نیست.

سرمرب��ی سابق تیم ملی کش��تی آزاد گفت :از
حس��ن یزدانی انتظاری جز کس��ب مدال طال
نیست .تیم ملی کشتی آزاد ایران در رقابتهای
جام دانکلوف بلغارستان توسط حس��ن یزدانی و
پرویز هادی به دو م��دال طال و به وسیله رضا
یزدان��ی صاحب یک م��دال برنز ش��د .در این
میان درخشش حسن یزدانی باز هم مثالزدنی
بود چراکه این پلنگ جویبار موفق ش��د تمامی
حریفانش را ضربه فن��ی کند .منصور برزگر در
مورد عملکرد حس��ن یزدانی در رقابتهای جام
دانکلوف به خبرنگار ورزش��ی آنا گفت :انتظار از
حس��ن یزدانی پیروزیهای متوالی و قهرمانی
اس��ت .مگر میتوان از فوق ستاره کش��تی آزاد
ایران انتظار دیگری هم داشت .تردیدی نیست
که باید یزدانی در میادین مختلف صاحب مدال
طال شود؛ ولی اگر از این قهرمان حمایت نشود
انتظار کس��ب مدال کام ً
ال عبث و بیهوده است.
وی ادام��ه داد :پروی��ز ه��ادی در سنگین وزن
عملکرد خوبی داش��ت و با شایس��تگی صاحب
نشان طال ش��د؛ اما از این دو کشتیگیر مهمتر
کسب مدال توسط رضا یزدانی بود .رضا بیش از
دو سال بهخاط ِر مصدومیت از میادین دور بود و
در اولین بازگشت بینالمللیاش به مدال رسید
که جای تقدیر دارد .عضو کمیته فنی کشتی آزاد
با اشاره به اینکه نباید برای المپیک  ۲۰۲۰توکیو
خودمان را گول بزنیم ،تصریح کرد :بیش��ترین
شانس کس��ب مدال در المپیک برای ایران در
رش��تههای کش��تی و وزنهبرداری است .وزارت

ورزش و جوان��ان باید حمایت مال��ی الزم را از
فدراسیون کش��تی بکند تا احتمال کسب مدال
را ب��اال ببرد .من قصد انتقاد از ورزش فوتبال را
ن��دارم اما در خوشبینانهتری��ن حالت ،تیم امید
ایران میتواند طلسم  ۴۴ساله صعود به المپیک
را بشکند درحالی که اص ً
ال شانسی برای کسب
مدال ندارد .وی افزود :متأسفانه در ایران المپیکی
کار نمیشود .همیشه بعد از المپیک برنامهریزی
میشود؛ ولی آنطور که الزم است این برنامهها
م��ورد اج��را ق��رار نمیگی��رد .وزارت ورزش و
کمیته ملی المپیک باید قبل از آنکه دیر ش��ود
حمایتهای الزم را از ورزشهایی که ش��انس
زیادی برای کس��ب مدال دارن��د انجام دهند و
اگر قصد گرفتن مدال هم از سوی مس��ئوالن
ورزش کش��ور نیس��ت باید رسم ًا این موضوع
اعالم شود تا مردم امیدی به ورزشکاران نداشته
باش��ند .برزگر با اش��اره به انتخابات فدراسیون
کشتی اظهار کرد :بهنظرم باید فردی را تا پایان
عنوان رئیس فدراسیون کشتی
المپیک  ۲۰۲۰به ِ
انتخاب کنند و پس از آن دوباره مجمع انتخاباتی
دیگ��ری را برگزار کنند .اگ��ر فردی برای چهار
سال رئیس فدراسیون کش��تی شود در صورت
موفقیت در المپیک ،آن را حاصل مدیریت خود
میداند و اگر ناکام باش��یم میگوید زمان کافی
برای برنامهریزی نداش��تم .وی در مورد شانس
موفقیت محمد بنا در تیم ملی کش��تی فرنگی
در المپیک گفت :همان بالیی که چند بار بر سر
من آوردند را سر بنا آوردهاند.
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اخبار
احتمال اعزام سهراب مرادی
به آلمان

سرمربی تیم ملی وزنهبرداری کشورمان
اع�لام کرد سه��راب م��رادی نی��از به
استراحت دارد و حتی ممکن است برای
درم��ان به آلمان اعزام ش��ود .به گزارش
مهر ،محمدحس��ین برخواه پس از پایان
رقابته��ای بین المللی وزنهب��رداری جام
فجر که در نهای��ت با قهرمانی تیم ملی
کش��ورمان به پایان رسی��د در خصوص
وضعی��ت سهراب م��رادی گف��ت :وی
همچن��ان با نظر پزش��کان معالج نیاز به
استراح��ت دارد .خوش��بختانه وضعی��ت
چندان جدی و حادی نیس��ت و اگر قرار
به عمل جراحی هم باشد ،چندان سنگین
و سخت نیس��ت .وی با اظهار امیدواری
به بازگش��ت سهراب مرادی تا رقابتهای
جهانی  ۲۰۱۹تایلند اش��اره کرد :سهراب
اگ��ر روند درمانی خ��ود را به خوبی طی
کن��د و از خ��رداد ج��دی تمرینات��ش را
استارت بزن��د ،میتوان امیدوار بود که او
به رقابتهای جهانی خواهد رسید.
ناکامی در مجارستان را جبران
خواهم کرد

فرنگیکار تیم ملی کش��تی ایران گفت:
تصمی��م دارم ب��ا جدی��ت و ت�لاش در
تمرین��ات ،اتف��اق تلخ مجارست��ان را با
ق��درت در رقابتهای پی��ش رو جبران
کن��م .به گزارش مهر ،حس��ین نوری با
بیان اینکه در چند ماه گذش��ته تمرینات
خوبی را زیر نظر محمد بنا و همکارانش
پشت سرگذاشته گفت :امیدوارم در آینده
بتوانیم نتایج خوبی را کسب کنیم .دارنده
م��دال برنز جهان تصریح کرد :متأسفانه
در رقابته��ای جهان��ی مجارست��ان در
یک غافلگیری و اتفاق کشتی را واگذار
ک��ردم و دستم از مدال کوتاه ماند؛ اما به
دنبال این هس��تم که تمرینات خود را با
جدی��ت و تالش چند برابر پیگیری کنم
و با حضور پرقدرت در رقابتهای پیش
رو نتای��ج مجارستان را جبران کنم .وی
اظهار داش��ت :تمرینات تیم ملی به نحو
خوبی پیش میرود و با توجه به ش��رایط
آمادگ��ی ملی پوش��ان به نظرم کش��تی
فرنگ��ی در آین��دهای نزدی��ک متحول
خواهد ش��د و شاهد نتایج خوبی خواهیم
بود .من هم در حال حاضر شرایط خوبی
دارم و تمرینات��م را در ش��رایط مناسبی
دنب��ال میکنم .ب��ه هر حال م��ن تابع
دستورات کادر فنی هس��تم و هر جا که
آنها صالح بدانند به میدان خواهم رفت.
دارنده مدال طالی بازیهای آسیایی در
مورد شرایط کش��تی در چند ماه گذشته
گف��ت :خوش��بختانه حمید بن��ی تمیم
سرپرست فدراسیون کش��تی کار خود را
بلد است .اردوها و مس��ابقات ما به نحو
مطلوبی برگزار شده و امیدوارم کادر فنی
تیم ملی در آرامشی اینچنینی برنامههای
خود را دنبال کند.
آزمون بهترین بازیکن
هفته هجدهم لیگ روسیه شد

کمیته اخالق و وظیفهای که فراموش کرده است

کمیته اخ�لاق فدراسیون فوتبال از بدو تاسیس
همواره مورد نقد قرار داشته و زیاد پیش میآید که
به عملکرد آن در قبال پروندههای مختلف انتقاد
وارد ش��ود .به گزارش مهر ،از قدیم گفتهاند؛ «به
حسابت بِرس تا به حسابت نَ ِرسند» .این حکایت
شده حکایت فوتبال ما که آنقدر به حساب خودش
نرسید تا به حس��ابش رسیدند .عملکرد نهادهای
نظارت��ی فدراسیون فوتب��ال از جمله کمیتههای
انضباطی و اخالق ،همواره مورد انتقاد اهالی فوتبال
قرار داشته و به بسیاری از آرای آنها نقد وارد شده
اس��ت .یکی از نقدهای وارده به این کمیتهها و به
خصوص کمیته اخالق ،ب��ی تفاوتی به تخلفات

آگهی فقدان س��ند مالکیت آقای آشور جمال زائی باارائه استشهادیه گواهی شده
ادعا ش��ده ادعا نمودند که س��ند مالکیت شش��دانگ یک قطعه زمین کشاورزی به
مس��احت  25000متر مربع دارای پالک ش��ماره  117فرعی از 68فرعی از  4اصلی
بخش شش ثبت علی آباد کتول واقع دراراضی ذوالفنو که به نام آشور جمال زائی
فرزند حسن صادر و تسلیم گردیده و برابرسند رهنی شماره 1392/12/15 -4138
دفتر  56شهرستان آق قال به مبلغ نهصد میلیون ریال در رهن بانک کشاوزی شعبه
آق ق�لا قرار گرفت��ه ،بعلت نامعلوم مفقود گردیده و نامبرده تقاضای صدورس��ند
مالکیت المثنی راازاین اداره نموده است  .از اینرو به استناد ماده  120اصالحی آیین
نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی می گردد تاهرکس نس��بت به ملک مورد
آگهی معامله ای انجام داده ویا مدعی سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت 10
روز از تاریخ انتنشار آگهی اعتراض کتبی خودرا ضمن ارائه مدارک و مستندات به
این اداره تسلیم نمایند درغیر این صورت پس از انقضای مدت مذکور برابر مقررات

مصلحتاندیشیدراولویت!

کالن فوتبال و پرداختن به پروندههای کم اهمیت
تر ،اما رسانهای تر است .در سالهای گذشته تخلفات
مالی و فس��ادهای مالی متعددی در حوزه فوتبال
ش��اهد بودیم که کمیته اخالق بی تفاوت از کنار
آنها عبور کرد .حتی بسیاری از اتفاقات پشت پرده
و تعیین کننده فوتبال بود که از دید مسئوالن این
کمیته دور ماند و حتی بع��د از طرح این تخلفات
در رسانهها ،باز هم کمیته اخالق بر خالف انتظار،
واکنش خاصی به این موضوع نداشته است .یکی از
بارز ترین نمونههای این موضوع« ،حسین هدایتی»
است .وی متهم به فساد مالی است و دومین جلسه
دادگاه علن��یاش نیز برگزار ش��د .در پرونده وی

اتهاماتی مثل پولشویی ،خیانت در امانت ،اختالس
و… به چشم میخورد .این فرد که سالهاست در
فوتبال حضور دارد ،بخشی از پولهای نامشروعی
که به دست آورده ب��ود را در فوتبال هزینه کرد و
حت��ی بخش زیادی از این پولها در پش��ت پرده
فوتبال هزینه ش��ده است .کمتر کس��ی از اهالی
فوتبال بود که از سالها قبل در خصوص شبهه دار
بودن پولهای حسین هدایتی تردید داشته باشد .اما
همین کمیته اخالق با بی تفاوتی خاصی از حضور
حس��ین هدایتی در فوتبال و خرج کردن پولهای
نامشروع عبور میکند .بی تفاوتی کمیته اخالق به
حضور فردی مثل حسین هدایتی در فوتبال بیشتر

نس��بت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام خواهد شد.م.الف  51952:تاریخ انتشار
آگهی  :چهارشنبه مورخ1397/12/15:
عیسی حسن قاسمی رییس اداره ثبت اسنادوامالک شهرستان علی آباد کتول
آگهی ابالع اجرائیه س��ندمهریه کالس��ه  9600100بدینوسیله به پیمان صفدریان
فرزند ایرج به ش��ماره ملی  1292694424به نش��انی اصفهان خیابان عالمه امینی
کوچه شهید فروتن پالک  10کدپستی  8158143313ابالغ می گردد که خانم عادله
بارانی برابر س��ند ازدواج شماره  18224مورخ  139/9/22در قبال تعداد  313عدد
س��که طال کامل بهار آزادی علیه ش��ما درخواس��ت صدور اجرائیه نموده پس از
تشریفات قانونی اجرائیه صادر و به کالسه فوق در این اجراءتشکیل گردید و طبق
گزارش مامور ابالغ محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده و ابالغ واقعی
به ش��ما میسر نگردید لذا طبق ماده 18و 19آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی به

از سه علت نمیتواند داشته باشد -۱.کمیته اخالق
ک ً
ال از موضوع هدایتی و شبهه دار بودن پولهای
وی ب��ی اطالع بوده است -۲.کمیته اخالق از کم
و کیف پولهای هدایتی مطلع بوده اما با مصلحت
اندیشی از این موضوع عبور کرده است -۳.کمیته
اخالق از کم و کیف پولهای هدایتی مطلع بوده،
قصد ورود به این پرونده را داشته ،اما به هر علتی
از ورود ب��ه این پرونده پرهیز کرده است .پر واضح
هست که هر کدام از این سه علت از عذر و تقصیر
کمیته اخالق نمیکاهد .کمیت��ه اخالق آنقدر به
مورد حسین هدایتی رسیدگی نکرد تا قوه قضائیه
به این پرونده ورود کرد.

مهاج��م ایرانی زنیت ب��ه عنوان بهترین
بازیک��ن هفت��ه هجدهم لی��گ روسیه
انتخاب ش��د .به گزارش فارس ،سازمان
لیگ برتر فوتبال روسی��ه با اتمام هفته
هجده��م لیگ روسی��ه بهترین بازیکن
هفت��ه را اعالم کرد که س��ردار آزمون،
مهاجم مل��ی پوش کش��ورمان و عضو
باش��گاه زنیت به این عنوان رسید .زنیت
در ای��ن هفته با درخش��ش سردار موفق
ش��د تی��م اورال را با نتیج��ه یک صفر
شکست دهد.

ش��ما ابالغ می گردد که از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب
اس��ت و فقط یک نوبت در روزنامه کثیراالنتش��ار درج و منتش��ر می گردد ظرف
مدت ده روز نس��بت به پرداخت بدهی خود اقدام نمائید در غیر این صورت بدون
انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهدشد .م.الف
51951:
عیسی حسن قاسمی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک علی آباد کتول
مفقودی
کارت تردد فرودگاهی مهرآباد اینجانب علی اش��رفیان مهابادی به شماره پرسنلی
 59168161به سرقت رفته است و از درجه اعتبار ساقط گردیده است.

