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خبر

عزیزی مدال طال برگردن آویخت

حلقهمفقودهفوتبالایران،مدیریتصحیحاست
بیستمبهمنفهرستنامزدهایتایید
صالحیت شده انتخابات فدراسیون
فوتبال اعالم و از آن تاریخ به بعد جنگ برای
تصاحب ریاست کرسی این فدراسیون به
طور رسمی آغاز شد .بیژن ذوالفقارنسب که
عناوین مختلفی در فوتبال ایران را در پشت
نام خود دارد در این زمینه در گفت و گو با
خبرگزاری ایرنا گفت :مشکل این فوتبال
مدیریت است و با مدیریت صحیح قطار
فوتبال ایران به ریل اصلی خود باز خواهد
گشت.ویدرپاسخبهاینسوال کهصالحیت
افرادمتقاضیبرریاستاینفدراسیونبرچه
پایه و اساسی تایید و یا رد شده است ،گفت:
درباره فرآیند گزینش افراد و شایستگی آنان
برای تصدی ریاست فدراسیون فوتبال از
سوی دستگاه های مسئول اطالع دقیقی
در دست ندارم .من نیز همانند سایرین
فقط می دانم صالحیت مصطفی آجرلو،
کیومرثهاشمی،علی کریمیوشهابالدین
عزیزیخادمبرایریاستبرفدراسیونفوتبال
تایید شده است.ذوالفقارنسب افزود :البته
می توانم پیش بینی کنم مسئوالن پس از
بررسی کامل سوابق ورزشی ،فعالیت های

اجرایی و مدیریتی افراد را گزینش و اسامی
واجدان شرایط را اعالم کردند.مشاور وزیر
ورزش و جوانان ادامه داد :مرحله گزینش
تمام و از این پس همه چیز در دست اعضای
مجمعاست کهامیدوارمانتخاباتباتبعیت
ازاصولدموکراسیبرگزاروفرداصلحترازمیان
نفراتاعالمشده،سکانهدایتفدراسیون
را برعهده گیرد.
کانون مربیان آماده میزبانی از نامزدهای
ریاستبرفدراسیونفوتبالاست.رئیس کانون
مربیانفوتبالایراندربارهبرنامهاین کانون
در دورجدیدانتخاباتفدراسیونفوتبالنیز
گفت :همانطور که می دانید مجوز فعالیت
کانون مربیان فوتبال را  ۱۳سال پیش وزارت
کشور صادر و مورد حمایت وزارت ورزش نیز
است.به گفته وی بی شک کانون مربیان در
انتخاباتفدراسیونفوتبالبیطرفاستو
ازهیچنامزدیحمایتنمی کندامابرنامهای
تحت عنوان نشست با نامزدهای نهایی و
آشنایی با دیدگاه آنان در مدیریت بر فوتبال
ایرانداریم.ویدر پاسخبهاینسئوال کهآیا
تا کنون نامزدی برای شرکت در این نشست
ابرازعالقه کردهاستنیزتصریح کرد :کیومرث

هاشمینخستیننامزدیاستکهبهکانونآمد
ودرجلسهپنجساعتهبااودربارهبرنامههایش
در فوتبال گفت وگو سازنده ای داشتیم.
ذوالفقارنسبت در پاسخ به سئوال دیگری
مبنی بر اینکه آیا این نشست می تواند فضا را

رئیسمرکزنظارتبرتیمهایملی گفت:اتفاقات
چندهفتهاخیرنشانازآندارد کهمسئوالنژاپنی
و کمیته بینالمللی المپیک به دنبال برگزاری
بازیهای المپیک هستند.به گزارش ایرنا،
پیمانفخریاظهار داشت :برخیفشارهابرای
لغوالمپیکتوکیوانجامشداما کمیتهبینالمللی
المپیکرویمواضعخودایستادهوتسلیماین
فشارها نشد .سال گذشته بود که کمیته ملی
المپیک اعالم کرد تا اردیبهشت ماه برای برگزار
ی کند و بعد از آن
شدن یا نشدن المپیک صبر م 
تصمیممیگیردامادرهمانهفتهدومفروردین
با توجه به فشاری که رسانهها آوردند کمیته
بینالمللیاعالم کرد کهبرگزارنمیشود.فخریبا
تاییدمخالفتژاپنیهابابرگزاریالمپیک گفت:
این موضوع وجود دارد و کرونا در کشور ژاپن در
 ۲ماه گذشته سیر صعودی داشته است .مردم
این کشور در برابر برگزاری المپیک مقاومت می
کنندامادولتژاپندر حالمتقاعد کردنمردم
برایمیزبانیازبزرگترینجشنوارهورزشیجهان

شدنبیشتراست،بیان کرد:استقاللباوجوددور
بودن دیاباته اما با وجود قائدی و مطهری خط
حملهزهرداریدارد.دردیگرخطوطهمشرایط
اینتیممناسببهنظرمیرسد.درسمتمقابل
سپاهانا گربدون کیروشولوسیانیبازی کند
ی کندولینباید
کمیقدرتتهاجمیاشافتم 
ازآمادگیشهباززادهومحبیبهسادگی گذشت.
نتیجه قابل پیشبینی نیست و باید دید کدام
تیممیتواندرقیبشرادرجریانمسابقهغافلگیر
کند،ا گرچههردوتیممراقباینموضوعهستند
وعالقهایندارندغافلگیرشوند.

پیشکسوتفوتبال گفت:پرسپولیساینروزها
روند رو به رشد خود را ادامه میدهد و از حاال
مسیرشرابرایقهرمانیشناسایی کردهاست.
پرسپولیس با وجود همه کمبودها و مشکالتی
کهدارد،در حالحاضرروندروبهرشدیراداردو
میتواندتارسیدنبههدفنهاییاشآنراادامه
دهد.کلهرافزود:بدونشکپرسپولیسیهاباید
در ضربات آخرشان مقابل دروازه حریفان دقت
بیشتری داشته باشد .پرسپولیس در چند
بازی گذشتهاش قدرت گردش توپ و کارهای
ترکیبیاشخوببودوتقریباهمهبچههادرزمین
شرحوظایفشانرابهخوبیاجرامیکنند.این
فرصتسوزیهایکمقدارناشیاز کمبوددقت
و تمرکز است که با تمرین بیشتر میتوان آن را
تا حدود زیادی کاهش داد؛ ضمن این که من
معتقدمدر نیمفصلدوموبااضافهشدن ترابی
ل کثیرتیم کاملترخواهدشدودر خطحمله
وآ 
شرایطبهتریرقمخواهدخورد.ویدرخصوص
پیروزیهای اقتصادی پرسپولیس تا کید کرد:

است .آنان به دنبال توجیه مردم هستند که
برگزاریاینرویدادهیچخطریبرایمردمنخواهد
داشتوورزشکاران کامالقرنطینهخواهندشدو
بازیهاهمباحداقلتماشا گرانجاممیشود.وی
همچنین گفت:فعالزماناعالمتصمیمقطعی
برایالمپیکمشخصنیستاما کلیهمسابقات
کسب سهمیه برنامهریزی شده و دعوتنامه آن
هم در حال ارسال به کشورهای مختلف است.
فخری افزود :ما در  ۱۱رشته  ۵۲سهمیه را کسب
کردیم و در ۴رشته دیگر هم تالش میکنیم که
سهمیهبگیریم.

خت99/11/19-111

رستوران
ـتكگلپا

گوشت تازه
گوسفندی
در حضور مشتریان
چرخ و طبخ میگردد.

در سال  74در زمان در دوره حضور استانکو در
پرسپولیس ما در اواسط فصل  11امتیاز با تیم
اول فاصله داشتیم اما همین پیروزیهای یک
برصفرباعثشدیکهفتهماندهبهپایانفصل
قهرمانشدیم.شرایطدرحالحاضربه گونهای
است که اولویت اول پرسپولیس باید پیروزی
باشد و پس از آن به بردهای پرگل فکر کند .کلهر
گفت:در مجموعمنبراینباورماینپیروزیها
که برخی از آن به عنوان بردهای اقتصادی یاد
میکنند ،میتواند پرسپولیس را به هدفی که
دراینفصلدارد،برساند.

گرمدره
 125متر ویالیی قابل سكونت
و تجمیع (پول الزم)

خت99/10/3-311

09195302302

خت99/10/30-37
خت99/10/30-35

خت99/11/25-121

خت99/10/30-36

واقع در پاساژ بر اصلی خیابان  15خرداد

تیم بایرنمونیخ به قهرمانی جام باشگاههای جهان رسید تا ششگانه
تاریخیخودراتکمیل کند.در دیدار پایانیرقابتهایجامباشگاههای
ت کوش
جهان کهبهمیزبانیقطربرگزارشد،بایرنمونیخبهمصافتیمسخ 
تایگرز مکزیک رفت و در نهایت به برتری یک بر صفر دست یافت.براین
اساس ،بایرن مونیخ به دومین تیم تاریخ تبدیل شد که موفق به فتح
ششگانه میشود.

چابهار میزبان جام تختی شد
چهلویکمیندورهرقابتهایبینالمللی کشتیآزادوفرنگیجامتختی
به میزبانی استان سیستان و بلوچستان برگزار میشود.این رقابتها با
همکاری هیئت کشتی این استان اردیبهشت ماه سال آینده در شهر
چابهار برگزار خواهد شد.

سرمربی خیبر خرمآباد از مربیان و بازیکنانی که به شدت به داوران دیدارهای
ً
ی کنند،بهشدتانتقاد کرد.ویسیاظهار داشت:قبال
لیگدستهاول اعتراضم 
تماشا گران با هم چالش داشتند و حاال مدیران ،مربیان و بازیکنان با یکدیگر یا
با داور درگیر میشوند .آنها لیگ را مسخره کردهاند  .زشت است که یک مربی به
هر قیمتی بخواهد ُبرد بیاورد و بخواهد با داد و بیداد کردن ،اتفاقات را به سود
خود رقم بزند .این مسائل باعث زشتی فوتبال میشود .

هشدار به کاندید های فوتبال
فدراسیونفوتبالبهنامزدهایانتخاباتهیئترئیسهاینفدراسیونهشدار
داد از انجام مصاحبه تنش زا خودداری کنند.لذا بدین وسیله و ضمن جلب
توجهمجددنامزدهابهالزاماتوتعهداتمندرجدرمقرراتاخالقیوانضباطی
فدراسیونفوتبالاز اینکهبارعایتمواردفوقمارادر برگزاریانتخاباتیسالم
و به دور از حاشیه یاری مینمایند سپاسگزاری میشود.

در اجرای ماده  225الیحه اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب بهمن  1347از كلیه
بستانكاران شركت آجر ماشینی سفالسازان گنبد در حال تصفیه (سهامی خاص) به
شماره ثبت  400و شناسه ملی  10700041657كه آ گهی انحالل آن به شماره مكانیزه
 139830412404001350مورخ  1398/11/26در صفحه  51روزنامه رسمی به شماره
 21835مورخ  1398/12/08درج گردیده است ،دعوت به عمل میآید ظرف مدت
( 6شش)ماه از تاریخ انتشار آ گهی نوبت اول با ارائه مدارك مثبته ادعای خود به مدیر
تصفیه آقای عباس خسروی به شماره همراه  09113764634مستقر در آدرس استان
گلستان –گنبدكاووس –كیلومتر یك جاده آلمان –محله بازارچه مرزی –كوچه آجرپزی
– كوره قدیمی – كد پستی  4971119898مراجعه نمایید .بدیهی است شركت و مدیر
تصفیه در مورد هر گونه ادعای احتمالی كه خارج از مهلت زمانی اعالمی به شركت
منعكس گردد ،مسئولیتی نخواهد داشت.
تاریخ انتشار نوبت اول99/9/25 :
تاریخ انتشار نوبت دوم99/10/25 :
تاریخ انتشار نوبت سوم99/11/25 :
عباس خسروی – مدیر تصفیه شركت
خ ش99/9/25 :
منحله آجر ماشینی سفالسازان گنبدكاووس در حال تصفیه
خت99/11/25-122

مناسب برای تمامی اصناف
بهترین موقعیت مكانی – ساعت تماس  9تا 21

09196319398

خت99/11/15-100

خت99/11/7-65

اهدای
خون
اهدای
زندگی

فروش یك باب دفتر  20متری تجاری

بایرن مونیخ آلمان تاریخی شد

آ گهی دعوت از بستانكاران شركت آجر
ماشینی سفالسازان گنبد در حال تصفیه
(سهامی خاص) نوبت اول به شماره ثبت
 400و شناسه ملی  10700041657نوبت سوم

عكس متعلق است به آقای منوچهر زنگنه  48ساله
دارای اختالل حواس كه از تاریخ  99/5/1از منزل واقع
در حصارك كرج با لباس راحتی خارج گردیده و تا كنون
مراجعتننمودهاست كسانی كهاز نامبردهاطالعدارند
خواهشمنداستباشمارهتلفن09307806940تماس
حاصل نمایند.

66712269-09121445155-66724097-66710276

رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا به ستایش از کشور قطر به
خاطر میزبانی جام جهانی باشگاه ها پرداخت .او اطمینان دارد که
جام جهانی  ۲۰۲۲هم در بهترین شرایط برگزار خواهد شد.اینفانتینو
گفت :قطر به خوبی میزبانی این رقابت بزرگ را بر عهده گرفت .از دولت و
امیر قطر و همچنین کادر درمان تشکر می کنیم .قطر زندگی را به فوتبال
جهان برگرداند.

 3بازیکن تیم استقالل از فهرست این تیم برای دیدار با سپاهان خط
خوردند .فکری برای این مسابقه نام شیخ دیاباته،داریوش شجاعیان
و فرشید باقری را از فهرست  20نفره این تیم کنار گذاشت.تیم استقالل
امروز در اصفهان به مصاف سپاهان میرود.

خت99/11/25-127

چلوكبابها :كوبیده ،كوبیده كمچربی ،برگ مخصوص
فیله ،چنجه ،بختیاری ،جوجه ،بال
غذاهای دیگر :زرشكپلو با مرغ ،چلوماهی قزلآال
خورش فسنجان ،خورش قرمهسبزی ،خورش قیمه
سفارشات جهت جشنها و میهمانیها پذیرفته میشود
فردوسی  -چهارراه كوشك  -خیابان صادق  -پالك 14

خت99/11/19-110

كیش ،خیابان سنایی (مجتمع بانكها) ،بعد از بازار كیش ،بر ج اداری درسا ،امالك اعتماد
07644421853-5
مدیریت :زاهدی 09120364811

قطرروح را به فوتبال برگرداند

انتقاد ویسی ازمربیان فوتبال

گمشده

رهن اجاره

اینفانتینو:

سه آبی پوش خط خوردند

پرسپولیس مسیرش را شناسایی کرده است

امالك اعتماد

www.kishmelk.com
						
خرید فروش

مدیریتی و تفکرات احتمالی ریاست بعدی
فدراسیون بیشتر آشنا خواهند شد.رئیس
کانون مربیان فوتبال در پاسخ به این سئوال
که کانون مربیان چه شاخص هایی را برای
نامزدهایاحتمالیفدراسیونفوتبالالزمو
ضروریمیداند ،گفت:براساسدیدگاههای
اعضای هیئت رئیسه کانون مربیان رئیس
فدراسیونفوتبالبایداطالعات،تحصیالت
و دانش الزم مدیریت بر حیطه فوتبال را
داشته باشد.ذوالفقارنسب افزود :رئیس
باید بر فوتبال داخلی کامال اشراف داشته
باشد ،اطالعات بین المللی او در سطح قابل
قبولی باشد و حداقل به  ۲زبان از چهار زبان
انگلیسی ،آلمانی ،فرانسه و اسپانیولی آشنا
و تسلط کافی داشته باشد.
وی اضافه کرد :رئیس فدراسیون فوتبال
همچنینبایدبافوتبالنواحلیمختلف کشور
آشناونقاطضعفوقوتآنهارابشناسدوبرای
آنان برنامه داشته باشد.عالوه بر تمامی این
موارد رئیس فدراسیون باید گروه مدیریتی
قویدر کنارخودداشتهباشد.بهحد کفایتبا
حقوقبینالمللورزشیآشناباشدوازمدیران
قوی در این حوزه استفاده کند.

کلهر :

مردم ژاپن موافق برگزاری المپیک نیستند

استقالل و سپاهان عالقهای به باخت ندارند

(جزیره كیش)

برای حضور قدرتمند اعضا در مجمع فراهم
کند یا خیر ،عنوان کرد :بی شک این طور
خواهد بود .کانون مربیان  2هزارو  ۵۰۰عضو
دارد که حداقل  ۱۵تا  ۲۰نفر از اعضای آن
عضو مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال

فخری:

مهدوی :

پیشکسوتسرخابی گفت:استقاللوسپاهان
عالقهایندارندتاغافلگیرشوندوامکانپیشبینی
نتیجه این دیدار وجود ندارد .مهدوی درباره
مصاف استقالل در خانه سپاهان به خبرگزاری
آنا گفت :هر دو تیم مدعی قهرمانی محسوب
میشوندوبدونشکتمامتالشخودراخواهند
کردتابرندهاز زمینخارجشوند.ا گرپرسپولیس
متوقف شود بدون شک برتری دراین مسابقه
منجر به قهرمانی نیمفصل خواهد شد و این
موضوع جذابیت مسابقه را افزایش میدهد.
ویادامهداد:استقاللدر رتبهنخستایستاده
وا گرچههواداراناینتیممعتقدهستندتیمشان
ی کند اما حضور در صدر جدول به
زیبا بازی نم 
منزلهعملکردخوبآبیپوشاناست.سپاهان
هم با نویدکیا به روزهای خوبش برگشته و نوید
عنوانی بسیار عالی را درپایان فصل میدهد .هر
دو تیم مستعد انجام بازی زیبا هستند و انتظار
میرود کهمسابقهایتماشاییدراصفهانبرگزار
شود.ویدربارهاینکهشانس کدامتیمبرایبرنده

هستند و می توانند کفه ترازو را به سود
نامزدهای نهایی سنگین و سبک کنند.به
گفته وی بیتردید در نشست با نامزدهای
نهایی زوایای آشکار و پنهان فوتبال ایران
بیشتر مشخص می شود .اعضا نیز با کادر

ی کارکمبینایایراندرمسابقاتجهانیاماراتضمنرکوردشکنی
دوومیدان 
توانست مدال طال را از آن خود کند .در دومین روز این مسابقات و در
بخش پرتاب نیزه بهزاد عزیزی پرتابگر ایران به مدال طال دست یافت،
ورزشکاری از لیتوانی دوم شد و مسعود حیدری دیگر نماینده کشورمان
به مدال برنز دست یافت.
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