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ورود رئیس  فدراسیون به ماجرای عجیب تیم ملی فوتبال

یک بار برای همیشه باید اختالفات تیم ملی و باشگاه ها را حل کرد
سرویس ورزشی-

اختالفات بوجــود آمده میان تیم ملی و باشــگاه 
پرسپولیس موجب شد رئیس  فدراسیون به این پرونده 
ورود کند و بگوید یکبار برای همیشه باید اختالفات تیم 

ملی و باشگاه های فوتبال حل شود.
کی روش که از سوی بخش زیادی از هواداران فوتبال ایران 
به خاطر مرخص کردن 7 ملی پوش پرســپولیس تحت فشــار 
است، روز گذشته پرده جدیدی را به نمایش گذاشت. وی تمام 
مربیان ایرانــی حاضر در اردوی تیم ملی در کشــور امارات را 
مرخص کرد تا خودش و دو دستیار خارجی اش هدایت تیم ملی 

را برعهده داشته باشند.
مارکار آقاجانیان، جواد نکونام، مهرداد خانبان، طباطباییان 
و حتی آرین قاســمی مترجم او به دســتور سرمربی تیم ملی 
دیروز به تهران بازگشتند. این خبر عجیب دومین تصمیم تند 
کارلوس کــی روش در روزهای پرتنش فوتبال ملی محســوب 

می شود. 
توضیحات تاج در خصوص اتفاقات تیم ملی

اما رفتارهای عجیب کی روش، ســرانجام مهدی تاج رئیس 
 فدراســیون فوتبال را مجاب کرد تــا توضیحاتی را در خصوص 
تنش های ایجاد شــده در اردوی تیم ملــی ارایه کند. وی روز 
گذشته در جمع خبرنگاران از ماجرای برگشتن پرسپولیسی ها 
به تهران و برگزاری جلسه با طاهری سرپرست این باشگاه گفت. 
تاج عنوان داشــت: من به طاهری هم گفتم که اگر قرار اســت 
بحث و اعتراضی به برنامه تیم ملی صورت بگیرد باید به صورت 
مکتوب ارائه شــود. اگر به این شکل باشد کار قانونی بوده است 

اما نباید چنین مصاحبه هایی انجام شود.
رئیــس  فدراســیون فوتبــال گفت: خوب نیســت که در 
مصاحبه هایشــان بگویند چــرا تیم ملی با ســوریه جنگ زده 
مســاوی کرده است، یا اینکه در فالن کشــور اردو زده ایم، این 
صحبت ها در شأن افراد نیســت و در حیطه اختیارات آنها هم 
نیســت که بخواهند در مورد آن صحبت کنند. این مســائل را 
به طاهری گفتم. ما اگر ســکوت می کنیم به خاطر تدبیر است، 
فدراسیون فوتبال وظیفه خود را می داند و هر اقدامی الزم باشد 
به موقع انجام می دهد. وقتی ســازمان لیگ جلسه می گذاریم 

و همه می آیند یعنی اینکه تصمیم درســتی گرفته شده است. 
اینکه می گویند اگر بازی با مراکش انجام می شــد ما اعتراضی 
نمی کردیم. البته بازی با مراکش هنوز لغو نشده است و ما پیگیر 

این موضوع هستیم که این بازی انجام شود.
تــاج در واکنش بــه کنایه یک خبرنگار کــه اعالم کرد آیا 
بازیکنــی در اردوی تیم ملی مانده که بخواهید با مراکش بازی 
کنید، گفت: بله هیچ مشکلی از لحاظ کمبود بازیکن وجود ندارد 
و به اندازه کافی بازیکن در اردوی تیم ملی هست. اتفاق عجیب 
که در این بین افتاد این بود که ســرمربی پرسپولیس اعالم کرد 
نتایج این تیــم به اردوی تیم ملی بازمی گردد و هر اتفاقی برای 
تیمش رخ دهد متوجه کی روش و تیم ملی اســت. سرمربی تیم 
ملی هم تصمیم گرفت بازیکنان این تیم را برگرداند تا پرسپولیس 

آسیبی نبیند و نتایج احتمالی هم به عهده خودشان باشد.
وی ادامــه داد: حاال یــک اتفاقی افتــاده! البته نمی گویم 
اتفاق مهمی نیســت که اگر مهم نبود ما با سرپرســت باشگاه 
پرسپولیس جلسه نمی گذاشــتیم که درباره این اتفاق صحبت 

کنیم. فدراسیون این موضوع را بررسی خواهد کرد تا مشکالت 
برگزاری اردوی تیم ملی یک بار برای همیشــه حل شود. اینکه 
هــر بار ما بخواهیم اردو بگذاریم پیــش از آن اعتراضی صورت 
بگیرد و پس از آن التهابی به وجود بیاید خوب نیست، موضوع 
باید یک بار برای همیشــه حل شود چون از گذشته و در زمان 
ریاست آقای کفاشیان هم همیشــه این اعتراض ها بوده است. 
حاال این اردو که 5 روزه است و ما اگر همین االن مشکل را حل 
نکنیم در اسفندماه که پیش از بازی با قطر اردوی مهمی داریم 

با مشکالتی مواجهه می شویم. 
تاج درباره برنامه های فشرده باشگاه ها و تیم ملی که باعث 
شــده این اختالفات به وجود بیاید، گفت: این مشکل همیشه 
وجود دارد چون تقویم مسابقات شرق و غرب آسیا یکی نیست 
و ما باید به دنبال حل این مشــکل هم باشیم تا مشکل تقویم 
را حل نکنیم این مســئله هم درست نمی شود و ما دنبال حل 
همین مشــکل هستیم. اتفاقا برای حل این مشکل جلسه ای 3 
ساعته با شیخ سلمان داشتیم که او هم با روی باز از ما استقبال 

پایان ارزیابی وضعیت ۲۳ رشته 
در کارگروه کمیته المپیک و وزارت ورزش

کارگروه مشترک کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش پس از برگزاری 
سه جلسه، بررسی وضعیت ۲۳ رشته برای اعزام به بازی های کشورهای 

اسالمی و داخل سالن آسیا را به پایان رساند.
طبق مصوبه اول اولین نشست ستاد عالی بازی های آسیایی اندونزی و المپیک 
توکیو، کارگروه مشــترک و تخصصی میان کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش با 
معرفی اعضا تشــکیل و از دوشــنبه دو هفته پیش با برگزاری اولین نشست خود، 
آغاز به کار کرد. اصغر رحیمی، شــاهرخ شــهنازی، فریبا محمدیان، عبدالحمید 
احمدی و علی رغبتی اعضای کارگروه تشکیل شده هستند که به ریاست نصراهلل 
ســجادی طی سه جلسه به بررسی فنی شرایط و برنامه های ۲3 رشته برای اعزام 
ورزشــکاران آنها به بازی های کشــورهای اســالمی و بازی های داخل سالن آسیا 
پرداختند. ژیمناستیک، کشــتی، تنیس، هندبال، کاراته، بولینگ و بیلیارد، ووشو 
و جودو هشت فدراسیونی بودند که در اولین نشست کارگروه مشترک کمیته ملی 
المپیــک و وزارت ورزش به لحاظ برنامه ریزی برای حضور در این دو رویداد مورد 
ارزیابی قرار گرفتند. این نشست ۶ دی ماه برگزار شد. دومین نشست این کارگروه 
نیز شــنبه گذشــته )۱۱ دی ماه( به منظور بررســی وضعیت رشته های شطرنج، 
دوچرخه سواری، شنا، شیرجه واترپلو، دوومیدانی، بسکتبال و سوارکاری در حضور 
روسای آنها برگزار شــد. سومین و آخرین نشست کارگروه کمیته ملی المپیک و 
وزارت ورزش نیز روز سه شــنبه برگزار شــد و طی آن در مورد وضعیت رشته های 
تنیس روی میز، بوکس، تیرانــدازی، والیبال، ورزش های رزمی و فوتبال همراه با 
ورزش جانبازان و ورزش های نابینایان و کم بینایان بررســی های الزم به عمل آمد. 
بررسی برنامه های فنی این بیست و سه فدراسیون در راستای دومین مصوبه اولین 
ســتاد عالی بازی های آسیایی و المپیک مبنی بر »بررسی فنی فدراسیون ها ظرف 
مدت زمان ۱۰ روز« انجام شد. در همین راستا دومین ستاد عالی بازی های آسیایی 
و المپیک به زودی با حضور وزیر ورزش تشکیل خواهد شد و در آن نتایج حاصل 
از سه نشست کارگروه مشترک کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش ارائه می شود.

رویارویی صدرنشینان لیگ برتر بسکتبال
 در آبادان

قطار لیگ برتر بسکتبال به ایستگاه دوازدهم خود رسیده و با توجه به 
این که از نیم فصل رقابت ها در دو روز در هفته برگزار می شود سرعت این 

قطار هم بیش تر شده  است. 
در این هفته آبادان،  ماهشــهر، شیراز، گرگان و تهران میزبان مسابقات هستند 
که حساس ترین مســابقات در پایتخت و آبادان برگزار می شود. در آبادان، تیم های 
پاالیش نفت آبادان و شــهرداری اراک در حالی به مصاف هم می روند که در صدر 
جدول، شــرایط کاماًل مشابهی دارند. هر دو تیم در آخرین بازی خود پیروز شده اند 
و با ۱9 امتیاز از ۱۱ بازی در مکان های دوم و سوم جدول قرار دارند. تیم شهرداری 
اراک در بازی رفت و در ســالن اختصاصی خود با نتیجه 8۶ بر 7۰ برنده شــده و 
حاال شاگردان هماد سامری در این بازی خانگی به دنبال جبران شکست دور رفت 
هســتند.در دیگر دیدار حساس این هفته تیم شیمیدر تهران نیز در تاالر بسکتبال 
آزادی از دانشــگاه آزاد میزبانی می کند. شیمیدر با هدایت مصطفی هاشمی در ۲ 
بازی قبلی خود پیروز شــده ولی بازی رفت را به دانشگاه آزاد باخته است. هاشمی 
برای رویارویی مجدد با تیم ســابقش، انگیزه زیــادی دارد. برنامه دیدارهای هفته 

دوازدهم لیگ برتر بسکتبال به شرح زیر است:
پنجشنبه: ۱۶ دی ۱395

*پاالیش نفت آبادان - شهرداری اراک *پتروشیمی بندرامام - نیروی زمینی* 
لوله آ.اس شیراز - شهرداری کاشان * شهرداری گرگان - شهرداری تبریز* شیمیُدر 

تهران - دانشگاه آزاد
جدول رده بندی لیگ برتر بســکتبال:۱- پتروشــیمی بندرامام)۲۱ امتیاز(۲- 
شــهرداری اراک)۱9 امتیاز( * 3- پاالیش نفت آبادان)۱9 امتیاز( *4- دانشــگاه 

آزاد)۱8 امتیاز(* 5- شهرداری تبریز)۱7 امتیاز(

کرد. باز هم می گویم تا تقویم آســیا به نفع کشــورهای شرق 
قاره اســت ما با این مشکالت مواجه هســتیم نه فقط ما بلکه 
قطر، عربستان، امارات، عمان و سایر کشورهای عربی هم چنین 
مشکلی را دارند، حاال کشورهایی چون ما بیشتر درگیر چنین 
مسئله ای هستیم چون 4 سهمیه داریم در صورتی که ازبکستان 
فقط ۲ ســهمیه در لیگ قهرمانان آســیا دارد کــه کمتر از ما 
درگیر چنین مشکالتی می شــود، همانطور که می دانید عمده 
بازیکنان ملی پوش هر کشــوری هم در تیم هایی هستند که در 
لیگ قهرمانان آسیا حضور دارند و این مشکل را بیشتر می کند.

وی دربــاره اینکه چرا جلســه میان کارلــوس کی روش و 
سرمربیان تیم های لیگ برتری برگزار نمی شود، گفت: پیشنهاد 
خوبی است و شــاید به زودی این کار را انجام دهیم، شاید در 
این جلسه برنامه مسابقات را اعالم کنیم و هر کسی پیشنهادی 

بدهد اما مطمئنا تغییر ماهوی صورت نمی گیرد.
رئیس  فدراســیون فوتبال با اشاره به برنامه مسابقات لیگ 
گفت: هر مدیری می تواند براساس مطالب خودش پیشنهادات 
را بدهد و ما آن را بررســی خواهیم کــرد. خودمان اهل برنامه 

هستیم و پیشنهادی برسد که مورد قبول باشد می پذیریم.
تاج در پاســخ به ســؤال خبرنگاری مبنی بــر اینکه دود 
اختالف میان کی روش و برانکو به چشــم بازیکنان پرسپولیس 
مــی رود، گفت: این موضوع حل خواهد شــد. کــی روش آدم 
بزرگواری اســت و بازیکنان را مانند بچه های خودش می داند. 
پرسپولیســی ها گفته اند که از حضور بازیکنانشان در این اردو 
ضرر خواهد کرد و به این خاطر سرمربی تیم ملی بازیکنان را در 

اختیار پرسپولیس قرار داد.
تاج در پایان خاطرنشان کرد: مدیرعامل یا سرمربیان تیم ها 
اگر پیشنهادی دارند به فدراسیون یا سازمان لیگ بدهند اما اگر 
پیشنهادی ندارند برنامه ما را بپذیرند و اعتراض نکنند. استقالل 
طبــق برنامه ای که به خاطر دارم در ۱۲ روز 3 بازی ســنگین 
باید انجام دهــد. تیم ملی هم در خردادماه ســال آینده برای 
انتخابی جام جهانی چند بازیکن ســنگین دارد و این مشکالت 
پابرجاســت. در ۲ ســال گذشــته که مقدماتی جام جهانی را 
نداشــتیم چنین مشــکلی نبود اما به دلیل برگزاری مسابقات 

مقدماتی جام جهانی با مشکل روبه رو شده ایم.

حدیث دشت عشق

به یاد پاسدار شهید »کمیل ایمانی«
پیشقدم عرصه های خطر

کمیل )پرویز( ایمانی ســال ۱345 در روســتای 
ممشی از روســتاهای همجوار کارمزد سوادکوه به دنیا 
آمد. پدر او ابراهیم در شــرکت ذغال ســنگ البرز کار 
می کرد و در کنار آن به کشاورزی و دامداری نیز اشتغال 
داشت. پرویز پس از پشت سرگذاشتن دوران طفولیت، 
در سال ۱353 تحصیالت ابتدایی را در مدرسه روستای 
ممشــی آغاز کرد و ســه ســال اول تحصیلی را در آن 

گذراند. با جابجایی خانواده به روســتای باال زیرآب ســوادکوه، سال چهارم و پنجم 
ابتدایی را در دبستان باالزیـرآب پشت سر گذاشت. برای گذراندن دوره راهنمایی وارد 
مدرســه امید زیرآب شد. با اوج گیری نهضت اسالمی مردم ایران درسال57 با پخش 
اعالمیه، شعارنویســی دیواری و شرکت در تظاهرات فعالیت های انقالبی خود را آغاز 
کرد. دوره متوسطه را در دبیرستان آیت اهلل کاشانی سوادکوه آغاز کرد. با آغاز جنگ 
تحمیلی عراق علیه ایران که ســال ســوم دبیرستان را طی می کرد؛ در همان مقطع 
یعنی ســال ۶۰ ترجیح داد درس را رها کند و عازم جبهه شود. از آن سال به بعد به 

طور مداوم از طرف بسیج سوادکوه در جبهه ها و مناطق عملیاتی حضور می یافت.
در مهر سال ۶۲ در کامیاران بر اثر اصابت تیر به پایش مجروح شد و در آذر ماه 
ســال۶۲ به عضویت رسمی سپاه در آمد و در مراسمی به اتفاق 3۰ نفر از رزمندگان 
عضو لشکر ۲5 کربال از دست محسن رضایی فرمانده وقت کل سپاه لباس سپاهی را 
دریافت و به تن کرد.  در اوایل سال ۶4 ازدواج کرد. با تولد اولین فرزندش در سال ۶5 
او را مطهره نامید. او در  هفتم اسفند ۶۶ در منطقه مریوان وصیت نامه ای نوشت و در 
آن دیدگاه ها و نظرات خود را به روشنی برروی کاغذ آورد. کمیل درسال ۶7 فرمانده 
گردان بود و برادرش یارعلــی در گردان تحت فرماندهی او به عنوان رزمنده حضور 
داشت اما هیچ فرقی بین برادرش و دیگر رزمندگان قائل نبود. تواضع و فروتنی او در 
کنار شــجاعت و دلیری در هنگامه نبرد مثال زدنی بود. در عرصه های خطر پیشقدم 
می شد و حاضر بود خودش را در معرض خطر قرار دهد اما به رزمندگان دیگر آسیبی 
نرســد. سال ۶۶ درعملیات »والفجر ۱۰« در حلبچه شیمیایی شد. سپس در آخرین 
عملیــات تهاجمی ایران به نام »بیت المقدس 7« در شــلمچه که فرماندهی گردان 
تخریب را به عهده داشــت شــرکت کرد. کمیل در ۲8 خرداد ۶7 به هنگام طراحی 
انهــدام پل ارتباطی، بر اثر اصابت ترکش از ناحیــه کمر قطع نخاع و به دنبال آن با 
اصابت ترکـش به قسمتی از قلب به شدت مجـروح شد؛ بالفاصله در بیمارستانی در 
اهواز بستری شد. پس از مدتی از اهواز به بیمارستانی در شیراز انتقال یافت. پس از 

آن هم به بیمارستان بوعلی ساری منتقل شد.
او سـرانجام در  روز ۱9 تیر۶7 بر اثـر شدت جراحات به شـهادت رسید.

اردونشینان تیم ملی کشتی آزاد و فرنگی تا پایان هفته جاری طبق برنامه مسابقات جام تختی و جام جهانی 
به دو گروه تقسیم می شوند.

برنامه تمرینی اردوی تیم های ملی کشــتی آزاد و فرنگی با صالحدید کادر فنی این دو تیم از پایان هفته جاری تغییر 
خواهد کرد و مدعیان دو رویداد مهم بین المللی پیش رو طبق برنامه جدید به تمرین خواهند پرداخت. بر این اساس آن دسته 
از آزاد و فرنگی کارانی که واجد شرایط حضور در جام تختی هستند تا روز جمعه در اردو خواهد ماند و سپس برای حضور در 
این مسابقات به مدت یک هفته از تمرینات سنگین درون اردویی معاف می شوند. البته این نفرات در مدت یک هفته باقیمانده 
تا جام تختی به رغم عدم حضور در خانه کشــتی، همچنان به تمرینات ســبک و کنترل وزن خود ادامه خواهند داد. از سوی 
دیگر اردونشینان واجد شرایط برای حضور در جام جهانی ۲۰۱7 کشتی آزاد تهران نیز تا روز جمعه در اردوی تیم های ملی 
خواهند ماند و سپس به یک مرخصی چند روزه می روند تا بعد از این استراحت کوتاه، دوباره از اوایل هفته آینده با حضور در 
خانه کشتی به تمرینات خود برای حضور در جام جهانی ادامه دهند. مسابقات بین المللی کشتی آزاد، فرنگی و پهلوانی جام 
تختی در روزهای ۲۲ تا ۲4 دی ماه و رقابت های جام جهانی کشتی آزاد در سال ۲۰۱7 میالدی با حضور هشت تیم برتر دنیا 

در روزهای ۲8 و ۲9 بهمن ماه برگزار خواهد شد.

برنامه آزاد و فرنگی کاران اردونشین تا جام تختی و جام جهانی  خروج یک مربی »خارجی بی خاصیت« از ورزش ایران
مربی تیم ملی دوومیدانی با کسب نتایج ضعیف و 
بدون اینکه بابت این موضوع بازخواست شود از ایران 

رفت.
ایگور پاکلین مربی قرقیزستانی تیم ملی دوومیدانی پیش 
از المپیک لندن برای نخســتین بار بــه ایران آمد و همراه با 
محمد ارزنده سهمیه المپیک ۲۰۱۲ را کسب کرد. در المپیک 
لندن ارزنده نتیجه خوبی را کســب نکــرد، با این حال برای 
المپیک ریو هم فدراسیون دست به دامان پاکلین شد. او برای 
مربیگری ارزنده و کیوان قنبرزاده با فدراسیون قرارداد بست.

قنبرزاده روز به روز از ریو دورتر شد و ارزنده هم در لحظه 
آخر به ســختی سهمیه گرفت هر چند باز هم در المپیک به 
نتیجه خوبی نرســید.اما پاکلین بدون اینکه فدراسیون از او 
بازخواســتی انجام بدهد یا فدراسیون به دلیل نتایج ضعیف 
قنبرزاده از او ســوالی بکند پاکلین از ایران رفت و هیچ کسی 
نپرســید این مربی که این همه پول گرفت و به نتیجه مورد 
نظر هم نرسید و در  واقع خاصیتی هم برای دوومیدانی ایران 
نداشت، چرا بازخواست نشــد. گفته می شود گاهی هم از او 
انتقاداتی بخاطر رفتارهای خارج از فرهنگ ایران هم می شد.

این سوال پیش می آید که فدراسیون فعلی و فدراسیون 
گذشــته به چه دلیل با مربی که شرایط خوبی ندارد و حتی 

از لحاظ فنی هم به نتیجه قابل اعتنایی در این مدت نرسیده 
قرارداد می بندد؟

فدراســیون قبل از پایان مهلت کســب سهمیه المپیک 
اعــالم کرد کــه هنوز امیدوار اســت که قنبــرزاده و ارزنده 
ســهمیه بگیرند. در روزهای پایانی ارزنده سهمیه گرفت اما 
قنبرزاده نتوانســت به هدف خود برسد. نکته جالب این است 
که فدراســیون مبلغ قرارداد او را کامل پرداخت کرده و این 
مربی بــدون اینکه بابت آنچه که باید انجام می داده اما انجام 
نداده هیچ گونه سرزنشــی نشده و هیچ غرامتی هم به ایران 

نداده است.
مربیان خارجی دیگری هــم در راه تیم ملی دوومیدانی 
هستند اما بهتر است از این پس فدراسیون قراردادهای بهتری 
را با مربیان ببندد. مربیان ســطح پایین به ایران می آیند اما 
بدون اینکه کاری انجام بدهند و کمکی به پیشرفت دوومیدانی 
ایران بکنند پول می گیرند و می روند. فدراســیون اعالم کرده 
بود که ۲۰ آذر مربیان پرتابی و ســرعت به ایران می آیند اما 
هنوز از این مربیان خبری نشــده است. مربیان که از روز اول 
این چنین امروز و فــردا می کنند قطعا آخر کار هم به مانند 
پاکلین از ایــران می روند. باید منتظر ماند و دید که آیا برای 
المپیک ۲۰۲۰ توکیو باز هم پاکلین به ایران می آید یا خیر؟

* با حکم رسول خادم، رئیس فدراسیون کشتی، حمید سیفی به عنوان 
رئیس کمیته استعدایابی فدراسیون منصوب شد.

*مراســم اختتامیه چهاردهمین دوره مسابقات دســته یک فوتسال جانبازان در 
رامســر با معرفی تیم های برنده برگزار شد. در بخش جانبازان قطع عضو تیم های 
فارس، تهران بزرگ و اصفهان به عنوان تیمهای برتر انتخاب شدند. بنابراین گزارش 
در آخرین روز از برگزاری مسابقات فوتسال جانبازان قطع عضو پیش از ظهر دیروز 
تیم هــای فارس با کرمان و اصفهان بــا گیالن برای رده بندی به مصاف هم رفتند 
کــه در بــازی اول به علت عدم حضور تیم کرمان مســابقه با نتیجه 3 بر صفر به 
نفــع فارس خاتمه یافت. در بــازی دوم نیز اصفهان در مقابل گیالن قرار گرفت و 
با نتیجه 3 بر صفر گیالن را شکست داد. بر پایه این گزارش در مجموع امتیازات 
تیم فارس با ۱5 امتیاز، تهران بزرگ با ۱۲ امتیاز و اصفهان با 9 امتیاز مقام اول تا 
سوم فوتسال جانبازان قطع عضو را به خود اختصاص دادند. در بخش سالم تنان نیز 
پیش ازظهر دیروز دو بازی برگزار شد. در بازی اول تیم های کهگیلویه و بویراحمد و 
لرستان به مصاف هم رفتند که نتیجه بازی 3 بر ۱به نفع تیم کهگیلویه و بویراحمد 
پایان یافت. بدین ترتیب تیم کهگیلویه و بویراحمد، مقام اول و تیم لرستان مقام 
دوم را بــه خود اختصاص دادند. در بازی دوم نیــز کرمان در مقابل اصفهان قرار 
گرفت و نتیجه را ۲ بر ۱ به حریف واگذار کرد و تیم اصفهان به مقام سوم مسابقات 
ســالم تنان نائل شد. بر اساس نتایج این دوره از مسابقات، تیم های اول تا سوم به 

لیگ برتر که در روز دوشنبه ۲۰ دی ماه برگزار خواهد شد، صعود می کنند.

خواندنی از ورزش ایران

 علی رغم تشــکیل جلسه کمیته فنی فدراسیون هندبال برای انتخاب ســرمربی تیم ملی، سخنگوی این 
فدراسیون عنوان می کند بعد از برگزاری پنج، شش جلسه شاید بتوانیم به نتیجه برسیم. 

فرامرز می آبادی سخنگوی فدراسیون هندبال در مورد نتیجه اولین جلسه کمیته فنی که در فدراسیون هندبال برگزار شد 
اظهار کرد: اولین جلسه کمیته فنی تشکیل شد. جلسه مقدماتی بود و در این جلسه تنها در مورد شرح وظایف کمیته فنی، 
روند کاری، سازماندهی و تدوین آیین نامه صحبت شد و کلیات بیش تر مطرح شد. وارد جزییات نشدیم و هیچ تصمیم گیری 
خاصی انجام نشد. جلسه رسمیت داشت اما همه اعضای جلسه نبودند. باید کمیته فنی دبیری داشته باشد، اما هنوز آن دبیر 
انتخاب نشده است. دبیر فدراسیون هندبال در مورد ادامه این جلسات خاطرنشان کرد: قرار شده است تا هر دو سه هفته یکبار 
این جلسات برگزار شود تا به نتایج نهایی برسیم و ببینیم چه نتیجه ای حاصل خواهد شد. وی در مورد انتخاب سرمربی تیم 
ملی هندبال مردان بیان کرد: باالخره باید چند جلسه این کمیته تشکیل شود و ببینیم وضعیت چه می شود. مهم این است 
که این جلسه تشکیل شده است و من فکر می کنم برای انتخاب سرمربی نیز بعد از پنج شش جلسه بتوانیم به نتیجه برسیم. 
در این مدت باید آیین نامه بررسی و مصوب شود.سخنگوی فدراسیون هندبال خاطرنشان کرد: لیگ برتر تا ۲4 اسفندماه ادامه 
خواهد داشــت و تا زمانی که لیگ در حال برگزاری باشــد تیم ملی تشکیل نخواهد شد و قطعا اردوی تیم ملی نیز نخواهیم 

داشت. اما تا قبل از پایان لیگ برتر قطعا تصمیم گرفته خواهد شد و وضعیت تیم ملی و سرمربی مشخص خواهد شد.

تیم ملی هندبال همچنان در بالتکلیفی
بازی نیمه تمام هفته پانزدهم لیگ برتر والیبال در گنبد، مطلب نخست یک سایت معتبر لهستانی هم شد.

والیبال ایران پس از قدرت های بالمنازع جهان یعنی برزیل، لهستان، آمریکا، ایتالیا، روسیه و با اختالف 5 امتیاز نسبت به 
آرژانتین در جایگاه هفتم رنکینگ جهانی قرار دارد. رشد والیبال ایران پس از جام جهانی ۲۰۱۱، سیر صعودی بسیار خوبی 
داشــته و قســمت عمده این پیشرفت به خاطر این بوده که ذهنیت بازیکنان توسط مربی بزرگی مثل خولیو والسکو به کلی 
تغییر و به تعبیر بهتر ارتقا پیدا کرده است. اما باید قبول کرد که همه اجزای والیبال ایران به اندازه تیم ملی رشد نکرده است.
نمونه بارز آن در هفته پانزدهم لیگ برتر و در ســالن المپیک شــهر گنبد اتفاق افتاد. در بازی بین دو تیم هاوش گنبد و 
شهرداری تبریز در حالی که تیم میزبان با نتیجه ۲ بر یک از تبریز پیش بود، تماشاگران گنبدی با پرتاب سکه به درون زمین 
باعث مصدمیت امیر حســینی، پاسور شهرداری تبریز شدند و بازی نیمه تمام ماند.همین اتفاق دستمایه سایت های اروپایی 
شــد تا به این اتفاق بپردازند. بازی نیمه تمام گنبد حتی مطلب نخســت یک سایت معتبر لهستانی هم شد. والیبال ایران به 
قول رئیس فدراسیون، رشد موشکی داشته ولی نباید فراموش کرد که این رشد موشکی توسط خیلی از کشورهای دنیا رصد 

می شود که نمونه آن، بازتاب اتفاق گنبد است.
هواداران و عالقه مندان والیبال نباید فراموش کنند که قسمتی از آبروی والیبال ایران در گرو لیگی است که آنها تماشاگر 

آن هستند.

بازتاب دیدار نیمه تمام لیگ برتر والیبال ایران در رسانه های اروپایی

پایان ستاره ای به نام یوسین بولت در ۲۰۱۷ 
مســابقات جهانی دوومیدانی در لندن پایان دوران حرفه ای سریع ترین مرد 
جهان خواهد بود.یوســین بولت، دوومیدانی را متحــول کرد. دونده جامائیکایی 
در ســه دوره المپیک  )ریو ۲۰۱۶، پکن ۲۰۰8 و لندن ۲۰۱۲ ( در ســه رشته 
مختلف )دو ۱۰۰ متر، ۲۰۰ متر و چهار در ۱۰۰ متر( سه مدال طال کسب کرد. 
سریع ترین مرد جهان که 3۰ سال دارد، در سال ۲۰۱7 پس از بازی های جهانی 
لندن کفش هایش را خواهــد آویخت. بولت در این باره گفت : به خاطر هوادارانم 
و عشــقی که به من دارند امسال نیز در مسابقات شرکت خواهم کرد اما آخرین 
ســال حضورم خواهد بود. تنها برای لذت بردن در این فصل رقابت خواهم کرد. 
نمی خواهم به خودم استرس وارد کنم. در طول ۱۰ سال گذشته بیشترین تالش 
خود را کردم و مهم ترین بخش دوران ورزشی ام بود.دونده جاماییکایی سال ۲۰۰8 
در المپیک پکن با کسب ســه مدال طال همه را شگفت زده کرد و به درخشش 
ادامه  داد و توانســت 9 مدال در این بازی هــا و یازده مدال در رقابت های جهانی 
کســب کند. او می خواهد در بازی های لندن دو مدال طال دیگر به دســت آورد 
چون در رشته ۲۰۰ متر حضور نخواهد داشت. بولت در بازی های کینگستون در 
جاماییکا حضور خواهد داشــت. دونده جاماییکایی در این باره اظهار کرد: آخرین 
باری که خواهد بود در این کشــور خواهم دوید.بولت پس از این بازی ها به اروپا 
خواهد رفت و لندن جایی است که اسطوره ای به نام بولت خداحافظی خواهد کرد.

منتخب آفریقایی های مقیم دبی جایگزین مراکش شد!
تیــم منتخب آفریقایی های مقیم دبی حریف تیم ملی فوتبال کشــورمان در 
اردوی امارات شــده است. تیم ملی فوتبال کشورمان که اردوی خود را از دوشنبه 
در امارات برپــا کرده، طبق برنامه قرار بود جمعــه، ۱7 دی ماه به مصاف مراکش 
برود. این دیدار به دلیل مخالفت امارات لغو شــد اما مهدی تاج، رئیس  فدراسیون 
هنوز معتقد اســت این بازی لغو نشــده و در حال رایزنی در این خصوص هستند. 
تاج تأکید کرد که تیم ملی در اردوی امارات بازی دوستانه انجام خواهد داد که بر 
اســاس پیگیری های صورت گرفته، این بازی دوستانه با تیم منتخب آفریقایی های 
مقیم دبی اســت. دیداری که قرار شده امروز )پنجشنبه( در باشگاه ایرانیان دبی و 
پشــت درهای بسته برگزار شود، به شــرط اینکه این بازی هم در لحظه آخر لغو 
نشــود تا کارلوس کی روش بتواند بازیکنان حاضر در اردو را در یک بازی دوستانه 
زیر نظر بگیرد. تیم ملی قرار اســت روز شنبه به اردوی خود در امارات پایان بدهد 

و به تهران بازگردد.
شعار علیه کریمی و تشویق دست نشان در آبادان

ســرمربی پیشین تیم های استقالل و پاس، هدایت صنعت نفت را در نیم فصل 
دوم لیگ برتر بر عهده خواهد داشــت. باشگاه صنعت نفت آبادان در اتفاقی عجیب 
برای نیم فصل دوم لیگ برتر تصمیم به قطع همکاری با نادر دست نشــان گرفت تا 
فیروز کریمی را جایگزین او کند. سرمربی پیشن اکسین البرز، دیروز در حالی اولین 
تمرین نفت آبادان را زیر نظر گرفت که عده ای از هواداران ناراضی تیم آبادانی که از 
تصمیمات باشگاه مبنی بر کنار گذاشتن ناگهانی نادر دست نشان طبق قرار قبلی به 
محل تمرین آمدند و ورزشگاه پیروزان را پر کردند. آنها بعد از چند دقیقه سکوت، 
به شــدت علیه علی عیسی زاده و حسن هوری و فیروز کریمی شعار دادند و آنها را 
هو کردند و با شــعار های حیا کن رها کن از آنها اســتقبال کردند و به تشویق نادر 

دست نشان و عقیل اعتمادی پرداختند.
خروج رسمی نام جباری از فهرست تیم االهلی

باشــگاه االهلی قطر تصمیــم گرفت تا با خارج کردن نــام مجتبی جباری از 
فهرســت بازیکنان خارجی خود مدافع بحرینی را همچنان حفظ کند.روزنامه های 
الشرق و العرب قطر در شماره های دیروز خود از قرار دادن نام محمد عدنان، مدافع 
3۲ ســاله بحرینی به جای مجتبی جباری، بازیکن ایرانی و مصدوم تیم االهلی تا 
پایان فصل جاری لیگ ستارگان خبر دادند.پژمان منتظری، محمد عدنان، یاسو و 
موبیلی چهار بازیکن خارجی تیم االهلی در ادامه رقابت های لیگ ســتارگان قطر 
محســوب خواهند شــد. مجتبی جباری در بازی االهلی برابر لخویا مصدوم شد و 

پزشکان مدت زمان دوری این بازیکن ایرانی از تمرینات را یک ماه اعالم کردند.
خداحافظی رسمی ترکی از دنیای داوری

داور بین المللی فوتبال کشــورمان دیروز به طور رسمی خبر خداحافظی اش از 
دنیای داوری را اعالم کرد. در حالی که حســن کامرانی فر، رئیس  دپارتمان داوری 
اعالم کرده بود با تصمیم محســن ترکی برای خداحافظی از دنیای داوری مخالفت 
کرده اســت، امــا تصمیم ترکی قاطع تر از آن بود که بخواهــد تغییرش دهد. داور 
بین المللی فوتبال کشورمان دیروز در میان همه داورانی که برای تست های پزشکی 
در کیش حضور داشتند، طی مراسمی رسماً از دنیای داوری خداحافظی کرد. ترکی 
با توجه به مسائل پیش آمده، تصمیم به اتخاذ چنین تصمیمی گرفت، هر چند که 
موضوع خاصی را مطرح نکرد. او در جمع داوران گفت: ۲8 سال کار داوری را انجام 

دادم و امروز)دیروز( تصمیم گرفته ام که از دنیای داوری خداحافظی کنم.
آخرین اخبار نقل و انتقاالت لیگ برتر

* مهدی رحیم زهیوی، مهاجم اســتقالل خوزستان که در ایران مدنظر چند 
تیم از جمله استقالل تهران قرار دارد، قرار است در لیگ قطر فوتبالش را ادامه دهد. 
او قرار اســت صبح امروز راهی این کشور شود و می گویند تیمی که خواهان جذب 
او شده، باشگاه الشحانیه است. هدایت این تیم را ایگور استیماچ، سرمربی پیشین 

تیم فوتبال سپاهان اصفهان بر عهده دارد.
* در حالــی که حامــد لک قراردادش را با تیم صبای قم فســخ و صحبت از 
رفتنش به لیگ ســوئد مطرح بود، به ســایپا پیوست.خلعتبری و کالنتری هم روز 

گذشته به سایپا پیوستند.

برگ ســبز خودروی ســواری هاچ بک تیبا ۲ به 
شماره پالک 8۲۶ م 95- ایران۱4 به رنگ سفید 
مدل ۱395 و شماره موتور 8۲898۲۶ و شماره 
شاسی NAS8۲۱۱۰۰G۱۰4۶۶89 مفقود شده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

شناســنامه مالکیت ســواری پراید به شماره 
پــالک 933 س 7۱ ایران-۱۶ و به شــماره 
شاســی  S۱4۱۲۲877۶38۱۰ و به شماره 
موتــور ۲4۲78۰۰ مفقود گردیــده از درجه 

اعتبار ساقط است.

ســند کمپانی - برگ ســبز و کارت مشخصات 
خودرو ســواری پژو 4۰5 جی ال ایکس به شماره 
پــالک 473 ج 44 - ایــران ۱4 به رنگ نقره ای 
مدل ۱39۱ و شماره موتور  ۱۲4k۰۰57545و 
 NAAM۰۱CA3CR58۶۶38 شاسی  شماره 

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

احترامــاً نظر به اینکه به موجب پرونده اجرای احکام این دادگاه به شــماره95۰598 
در راســتای اجرای مفاد اجراییه محکوم علیه پژوهشــگران نســیم به پرداخت مبلغ 
مندرج در اجراییه در حق آقای غالمعباس رئیسی محکوم شده که پس از توقیف یک 
دستگاه خودرو وانت پیکان به شماره۱۱ن۲54- ایران۶۶ به ارزش یازده میلیون ریال 
کارشناســی شــده و مقرر گردیده ملک توقیفی در تاریخ روز 4 شنبه ۱395/۱۰/۲9 
ســاعت 9/3۰ دقیقه بامداد در این اجراء از طریق مزایده حضوری به فروش می رسد 
شایسته است جهت شرکت نماینده دادسرا در جلسه مزایده اقدام الزم مبذول فرمائید.
قاضی اجرای احکام دادگاه عسلویه- زارع

پروانه حمل سالح شــکاری چخماقی ته پر تک لول کالیبر 
۱۲ ساخت ترکیه به شماره سالح  TM۲۲4۲98و شماره 
ســریال ســالح ۱۱۱۰788 و تاریخ صدور ۱388/۱۰/۲9 
متعلق به اینجانب گل علی فغفوری فرزند نجیب اهلل شماره 
شناســنامه ۶ صادره از کردکوی مفقــود گردیده از درجه 

اعتبار ساقط است.

دادنامه
پرونده کالســه 95۰99883۱۱3۰۰۲55 شــعبه ۱3 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان کرمانشاه تصمیم نهایی 

شماره 95۰99783۱۱3۰۰۶79 
خواهان: شــرکت آفرین باختر کرمانشاه با مدیریت آقای حمیدرضا رحیمی فرزند علی محمد به نشانی کرمانشاه- 

جاده سنندج- خ دهخدا گروه صنایع غذائی آفرین باختر
خوانده: آقای ابراهیم الهیاری فرزند گلشــن علی به نشانی کرمانشــاه- جاده قدیم تهران- نبش کوی ۱5 متری- 

روبه روی پارک شرقی همراه ۰9۱8738۱۲8۶
خواسته ها: ۱- مطالبه وجه چک ۲- مطالبه خسارت دادرسی 3- مطالبه خسارت تأخیر تادیه

بسمه تعالی. دادگاه با مالحظه محتویات پرونده ختم دادرسی را اعالم و به شرح ذیل رأی صادر می نماید.

رأی دادگاه
موضوع دادخواست آقای حمیدرضا رحیمی به مدیریت از شرکت آفرین باختر به طرفیت آقای ابراهیم اللهیاری به 
خواسته مطالبه مبلغ ۲۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت وجه 7 فقره چک به انضمام خسارات ناشی از دادرسی و خسارت 
تأخیــر در تادیه از تاریخ سررســید چک ها لغایت اجرای کامل دادنامه می باشــد که وکیــل خواهان جهت اثبات 
ادعای خویش رونوشت مصدق چک ها به شماره های 5-۱۶۶37۱ و ۶۶4۶4۲، ۶۶4۶38 و به ترتیب به تاریخ های 
95/۱۱/۲5، 94/۱۲/۱، 94/۱۲/۱۶، 95/۱/۲، 95/۱/۱۶، 95/۲/۱9، 95/۱/۲9 بــه انضمام گواهینامه عدم پرداخت 

چک ها و دالیل احراز سمت خود به دادگاه ارائه نموده و خوانده دفاعی نکرده است.
دادگاه نظــر به اینکه وجود چک ها نــزد دارنده  و صدور گواهینامه های عدم پرداخت آن داللت بر اشــتغال ذمه 
صادرکننده تا میزان وجه مندرج در آن و عدم پرداخت وجه آن توسط صادرکننده دارد و خوانده نیز علی رغم ابالغ 
قانونی دفاعی نکرده است بنابراین دادگاه ادعای خواهان را ثابت تشخیص و با استناد به مواد 3۱۰،3۱۱،3۱۲،3۱3 
از قانون تجارت ورای وحدت رویه شــماره 53۶ و بتاریخ ۶9/7/۱۰ هیئت عمومی دیوانعالی کشور و تبصره الحاقی 
به ماده ۲ قانون صدور چک و قانون استفســاریه تبصره فوق و مواد ۱98،5۱5،5۱9،5۲۲ از قانون آیین دادرســی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۱9۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال بابت 
اصل خواســته و مبلغ 7،4۲۶،۰۰۰ ریال بابت خسارات ناشی از دادرســی شامل هزینه دادرسی و خسارت تأخیر 
در تأدیه از تاریخ سررســید چک لغایت اجرای کامل دادنامه که قابل محاســبه براســاس نرخ شاخص بهاء کاال و 
خدمات اعالمی توسط بانک مرکزی و در واحد اجرای احکام خواهد بود صادر و اعالم می نماید و درخصوص مبلغ 
۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال مابقی خواسته نظر به اقرار نماینده خواهان مبنی بر پرداخت این مبلغ از جانب خوانده دادگاه 
با اســتناد مــاده ۱97 ق.ا.د.د.ع.ا در امور مدنی حکم به بی حقی خواهان در این بخش از خواســته صادر و اعالم 
می نماید رأی صادره علیه خوانده غیابی و ظرف ۲۰ روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از انقضاء 
مهلت اخیر ظرف ۲۰ روز قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه می باشد. و رأی صادره علیه 
خواهان حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه می باشد.

محمدمهدی ذکاوتی رستمی
 رئیس شعبه ۱۳ دادگاه حقوقی شهرستان کرمانشاه

شناسنامه مالکیت )برگ سبز( خودرو پراید جی تی ایکس آی 
مدل ۱387 بشماره انتظامی 3۲8 ص 9۱ - ایران ۱9، شماره 
 S۱4۱۲۲8753۶۰89 موتور ۲۶۱3۰۰4 و شــماره شاسی
بنام آقای ســجاد بارانی علی  اکبری مفقــود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط است.

آگهی وقت دادرسی
خانم زهرا شــعیر فرزند علی دادخواستی به طرفیت شجاع شفیعی فرزند فرامرز به خواسته طالق به 
دادگســتری اسدآباد تقدیم داشته که جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع و به کالسه 95۰۶۰8 ثبت 
و وقت رســیدگی برای روز یکشــنبه مورخ ۱395/۱۲/۲۲ ساعت 9 صبح تعیین گردیده است حسب 
اعالم خواهان، خوانده مجهول المکان می باشــد لذا بنا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســی مدنی 
بدینوســیله یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا نامبرده مذکور ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ نشر آگهی به دفتر شعبه اول حقوقی دادگاه عمومی اسدآباد مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود اخطاریه و ضمائم دادخواســت آن را دریافت و در وقت رســیدگی معین شــده در دادگاه 

حضور یابد واال دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اسدآباد- سلطانی م الف104۳

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقــای محمدصــادق رضایــی صلحی دارای شــماره ملــی 5۰99۶53۰۲۲ به شــرح دادخواســت به کالســه 
95۰998۲89۰۲۰۰4۲۶ از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی 
عسگر زهرائی صالحی به شماره شناسنامه 8۱7 در تاریخ ۱38۰/۱۲/۲4 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: ۱- رضا زهرائی صالحی دارای ش.ش 9۲8 پسر متوفی ۲- محمدجعفر 
رضائــی صالحی دارای ش.ش ۱۱4۱ پســر متوفــی 3- محمدصادق رضائی صالحی دارای ش.ش 3 پســر متوفی 
4- تقی زهرائی صالحی دارای ش.ش 4۰ پســر متوفی 5- ســکینه زهرائی صالحی دارای ش.ش ۶۱ دختر متوفی. 
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف شهر بوئین زهرا

دادنامه غیرمکانیزه ۲۰۱/95               تاریخ صدور 95/9/۲8
خواهان: کامران عباسی، فرزند محمدهادی با وکالت مهدی رحیمی/ تهران، چهارراه کوکاکوال، ابتدای محصل، پ 3۲

خوانده: محمدرضا شاهین فر، فرزند قدمعلی/ مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه
گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت 
و اجرای تشریفات قانونی قاضی شورا پس از مشورت با اعضاء شعبه و اعالم ختم رسیدگی به شرح آتی با استعانت از 

خداوند منان مبادرت به صدور ر رأی می نماید.
رأی قاضی شورا

در خصــوص دادخواســت خواهان آقای کامران عباســی فرزند محمدهادی به طرفیت خوانــده آقای محمدرضا 
شاهین فر، فرزند قدمعلی به خواسته مطالبه وجه چک به میزان هفتاد میلیون ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی 
و تأخیر تأدیه و تأمین خواسته )اجرا قبل از ابالغ(، خواهان به شرح دادخواست تقدیمی خواستار مطالبه وجه یک 
فقره چک به شماره های 595۱۲7 به مبلغ 3۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به تاریخ 95/3/3۱ عهده بانک صادرات شعبه غدیر 
و چک شماره 595۱۲8 به تاریخ 95/4/3۱ به مبلغ 4۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال عهده بانک صادرات شعبه غدیر تقدیمی 
از ناحیه خواهان و گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه داللت بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده 
داشته و بقای اصول مستندات مذکور در ید مدعی داللت بر بقای دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 
در مطالبه وجه آن را دارد لذا چون خوانده علیرغم ابالغ قانونی از طریق نشر آگهی در جلسه شورا حاضر نشده و 
الیحه ای ارسال ننموده است و در قبال دعوای مطروحه دفاعی معمول نداشته و دلیلی بر برائت ذمه خود اقامه و 
ارائه نکرده اســت خواســته خواهان را وارد تشخیص و به استناد مواد ۱98، 5۰۱، 5۰۲، 5۰3، 5۱9 و 5۲۲ قانون 
آیین دادرسی مدنی مصوب ۱379 و مواد 3۱3 و 3۱4 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت جمعا 
مبلغ 7۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال )هفتاد میلیون ریال( بابت چکهای مورد دعوا و خســارت تاخیر تأدیه از تاریخ سررسید 
595۱۲7 مورخه 95/3/3۱ و 595۱۲8 مورخه 95/4/3۱ لغایت اجرای حکم برابر محاسبه اجرای احکام براساس 
شاخص نرخ تورم ساالنه اعالمی از بانک مرکزی و مبلغ ۲/۶85/۰۰۰ ریال معادل ۲۶8/5۰۰ تومان هزینه دادرسی 
در حق خواهان صادرو اعالم می نماید. رأی صادر شده غیابی محسوب و ظرف ۲۰ روز پس از ابالغ قابل واخواهی 

در این شعبه ۲۰ روز پس از آن قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان همدان می باشد.
                                          قاضی شعبه 125 شورای حل اختالف همدان- صادقی جوزانی

آگهی تغییرات شرکت فردوس جوجه ارومیه سهامی خاص 
به شماره ثبت ۷۴۴۷ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۱۱۵۷99

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱395/7/۱5 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱- موسســه حسابرسی بهداد حساب آریا بشماره ثبت 3۰888 و شناسه ملی ۱۰3۲۰8495۰۶: بعنوان بازرس اصلی و 
آقای مرتضی بخشی رضائیه - کد ملی ۲755۶4۲۱49: - بعنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند.

۲- ترازنامه و عملیات مالی سال ۱394 تصویب شد.
3- روزنامه کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.

با ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب روزنامه کثیراالنتشار، تصویب ترازنامه و صورت های مالی، انتخاب بازرس انتخاب 
شــده توســط متقاضی در ســوابق الکترونیک شــخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل 

دسترس می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی- مرجع ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه

شماره ابالغیه: 951010611070779۲
شماره بایگانی شعبه: 950657
تاریخ تنظیم: 1۳95/10/14

                            ابالغ وقت رسیدگی
خواهان/ شــاکی ناصر غافلی و راضی غافلی دادخواســتی بــه طرفیت خوانده/ متهم 
ســیدروح اهلل موســوی و ســیدفرید فاطمی به خواســته اعتراض به عملیات اجرایی 
)موضــوع مواد ۱4۶ و ۱47 قانــون اجرای احکام مدنی( تقدیــم دادگاه های عمومی 
شهرســتان شهرســتان اهواز نموده که جهت رسیدگی به شــعبه 4 دادگاه عمومی 
حقوقی شهرســتان اهواز واقع در اســتان خوزســتان- شهرســتان اهــواز- انتهای 
عامری- اول نیوســاید- مجتمع قضایی شــهید تندگویان )انرژی( ارجاع و به کالسه 
95۰998۶۱۱۰7۰۰۶۲3 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱395/۱۲/۱8 و ساعت 
۱۰:3۰ تعیین شــده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم و درخواست 
خواهان/ شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می شــود تا خوانده/ متهم پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشــانی کامل خود نســخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
منشی شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز 

دادنامه

گزارشی از وضعیت نامساعد یکی از رشته های پایه

دوومیدانی کاران در تنگنا هستند، رئیس  فدراسیون در تفریح!
ملی پوشــان دوومیدانی در حالی کــه خود را در 
شرایط دشوار برای قهرمانی آسیا آماده می کنند، رئیس 
 فدراسیون در کیش روزهای تعطیالت خود را پشت سر 

می گذارد.
در حالــی که حــدود 5 ماه تا زمان برگزاری مســابقات 
قهرمانی آســیا باقی مانــده هنوز وضعیت مربیــان تیم ملی 
دوومیدانی مشخص نشــده و معلوم نیست ملی پوشان با چه 

شرایطی تا آن زمان آماده خواهند شد.
فدراســیون دوومیدانی از زمان حضــور کیهانی در راس 
فدراســیون حواشــی زیادی را بــه خود دیــده و نارضایتی 
ملی پوشان و مربیان از شرایطی که رئیس  فدراسیون رقم زده 
اســت، ظاهرا تمامی ندارد. در آخرین نمونه آنها نیز احســان 
حدادی تنها مدال آور دوومیدانی ایران در بازی های المپیک به 

انتقاد از رئیس  فدراسیون پرداخت.
مدال آوران آسیایی کجایند؟

در دوره گذشــته لیال رجبی و محمــد صمیمی در مواد 
پرتابی دو مدال آور کشــورمان بودند، اما این روزها کجایند؟ 
کیهانی با بی برنامگی خود شرایطی را فراهم کرد که لیال رجبی 
ماندن در دوومیدانی را به رفتن ترجیح دهد و حاال دیگر اسم 
این رشــته را هم نمی آورد. محمــد صمیمی هم این روزها با 
ناامیدی کامل از فدراســیون تک و تنهــا در اصفهان تمرین 

می کند و امیدی با شرایط فعلی به آینده ندارد. سرمایه سوزی 
فدراســیون کیهانی با این وضعیت همچنان ادامه دارد و باید 

دید نفر بعدی چه کسی خواهد بود.
لیگ با کیفیت و اسپانسر چه شد؟

کیهانــی در برنامه هــای انتخاباتی خــود و در مجمع از 
برگزاری لیگ با کیفیت و با شــرایط مالی خود خبر داده بود، 
اما در عمل نه تنها این اتفاق نیفتاد، بلکه حقوق کمتر از یک 
کارگر ساده شان هم قطع شد. ورزشکارانی که رکورد می زنند 
و سهمیه المپیک هم دارند، نهایتا ۱5 میلیون دریافتی دارند 
و باید با آن یک ســال را سپری کنند. وضعیت اسپانسرها هم 
تعریفی ندارد و در حالی که گفته می شــود حامیان خوبی با 
فدراســیون همکاری دارند، وضعیت موجــود چیز دیگری را 
نشــان می دهد و برخی عنوان می  کنند نهایت کمک حامیان 

مالی در فدراسیون جدید ۱۰۰ میلیون هم نبوده است.
اردوهایی با شرایط محدود

اردوی تیم ملی در جزیره کیش هم داســتان جالبی دارد 
و اعتراض ملی پوشان را در پی داشته است. یکی از ملی پوشان 
در ایــن باره گفــت: زمانی که با رئیس  فدراســیون در مورد 
دریافت مکمل غذایــی صحبت کردیم، او گفت مکمل نیازی 
نیســت و غذاهای خوبی داده می شــود. حتی عنوان کرده اند 

برای صبحانه بیش از ۱۰ هزار تومان نمی توانید هزینه کنید!

جالب اینکه روز گذشته وقتی خبرنگار خبرگزاری فارس 
برای بررســی وضعیت دوومیدانی و مشکالت زیادی که این 
روزها در این رشــته وجــود دارد، با مجیــد کیهانی، رئیس 

 فدراســیون تماس گرفته، وی اعالم کــرده در حال حاضر در 
جزیــره کیش و در مرخصی به ســر می برد و پــس از پایان 

استراحت پاسخگوی سؤاالت خواهد بود!

مراســم گرامیداشــت چهل و نهمین سالگرد 
درگذشت جهان پهلوان غالمرضا تختی روز جمعه 17 

دی ماه برگزار می شود.
روز جمعه ۱7 دی ماه و در ابن بابویه شــهر ری مراسم 
چهل و نهمین سالگرد درگذشــت جهان پهلوان غالمرضا 

تختی بر ســر مزار وی برگزار می شود.این مراسم از ساعت 
9 تــا ۱۲ برگزار می شــود و فدراســیون کشــتی و روابط 
عمومی ستاد برگزاری مراسم جهان پهلوان تختی از تمامی 
عالقمندان به آن پهلوان بزرگ دعوت کرد تا در این مراسم 

شرکت نمایند.

برگزاری چهل و نهمین سالگرد درگذشت جهان پهلوان تختی  در ابن بابویه


