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دور برگشت رقابت های لیگ برتر از دیروز آغاز شد

تقابل استقالل و نفت، رقابت شانه به شانه پرسپولیس و تراکتورسازی
سرویس ورزشی-

بازی های لیگ برتر پس از پایان تعطیلی نیم فصل 
مجددا از سر گرفته شد و در مهمترین دیدارهای هفته 
شــانزدهم نفت تهران میزبان اســتقالل است و تیم 

پرسپولیس با سایپا دیدار می کند.
هفته شانزدهم رقابت های لیگ برتر فوتبال ایران از دیروز 
آغاز شــد و در نخستین بازی تیم نفت آبادان با سرمربیگری 
فیــروز کریمی موفق شــد صبای قم را بــا نتیجه دو بریک 
شکســت دهد. در این بازی کیوان امرایــی )58( صبای قم، 
حکیم نصاری )73( و )90( صنعت نفت گلزنی کردند. اما در 
ادامه دیدارهای هفته شانزدهم 7 دیدار در روزهای پنجشنبه 
و جمعه برگزار می شود که در ادامه به برخی از بازی های مهم 

اشاره می شود.
استقالل خوزستان- تراکتورسازی

شاگردان پورموسوی در حالی میزبان تیم تراکتورسازی 
هســتند که اخیرا در این تیم پرداختی هایی صورت گرفته و 
به لحاظ روحی روانی در شــرایط بهتری قرار دارند. هرچند 
که آنها شباهتی به تیم فصل گذشته خود ندارند ولی انتظار 
می رود که بتوانند نمایش قدرتمندی برابر تراکتورسازی رده 
دومی ارائه دهند. تیم فوتبال تراکتورســازی در فصل نقل و 
انتقاالت تاکنون موفق به جذب احمد نوراللهی و امید عالیشاه 
شــده و از آن طرف سروش رفیعی بازیکن تاثیرگذار این تیم 
از جمع شــاگردان امیر قلعه نویی جدا شــده و باید دید تیم 
تراکتورسازی چگونه جای خالی رفیعی را پر می کند. از طرفی 
وضعیت جاســم کرار و تراکتورســازی هم چندان مشخص 
نیســت و شــاید تراکتوری ها در این زمینه هم دچار مشکل 

شوند.
نفت تهران – استقالل

دو تیم نفت و اســتقالل قبل از شــروع نیــم فصل در 
چارچوب جام حذفی به مصاف هم رفتند که شــاگردان علی 
دایی در نهایت موفق به حذف اســتقالل شــدند. آن دیدار 
حواشــی زیادی را با خود به همراه داشت از جمله اینکه علی 
دایی مدعی شد فحاشــی ها علیه او سازمان یافته بوده است. 
دلخوری ها ادامه داشت تا اینکه باشگاه استقالل رسما از علی 
دایی شکایت کرد و در همین زمان باشگاه نفت از دادن ایمان 
مبعلی به اســتقالل خودداری کرد.این دیدار شاید تا حدی 
جنبه انتقامی هم برای استقاللی ها داشته باشد ولی این روزها 
وضعیت اســتقالل هم چندان جالب نیست. آنها با مشکالت 
زیادی در داخل تیم شان روبه رو هستند. جابر انصاری هافبک 
استقالل قطعا در این دیدار به دلیل مصدومیت غایب خواهد 

بود و بر اساس برخی اخبار انتظار می رود علیرضا منصوریان 
بار دیگر ســید حسین حســینی را درون دروازه تیمش قرار 
دهد. نتیجــه دیدار نفت و اســتقالل می تواند اســتقالل را 
وارد جریان تازه ای کند و بــه همین دلیل انتظار می رود که 

استقاللی ها برای سه امتیاز بازی تالش زیادی کنند.
پرسپولیس- سایپا

آخرین دیدار هفته شــانزدهم رقابت هــای لیگ برتر را 
دو تیم پرســپولیس و ســایپا برگزار می کنند. پرسپولیس به 
عنوان قهرمان نیم فصل رقابت های لیگ برتر امیدوار است با 
خریدهایی که داشته، بتواند مقتدرانه تر از نیم فصل اول بازی 
کند و در نهایت جام قهرمانی را باالی سر ببرد. پرسپولیس از 
ملی پوشان زیادی برخوردار است و این مسئله توقعات را از این 
تیم باال برده است. از طرفی برانکو ایوانکوویچ سرمربی این تیم 
در اظهاراتــی به انتقاد از اردوی تیم ملی پرداخته بود. همین 
مســئله باعث شد تا بازیکنان پرسپولیس زودتر از سایرین به 
تیمشان بازگردند. به لحاظ کلی شانس پیروزی پرسپولیس در 
این دیدار خیلی بیشتر از سایپا است. تیم فوتبال پرسپولیس 
از خط دفاعی مســتحکم و خط حمله قدرتمندی برخوردار 
اســت. آنها از هماهنگی باالیی برخوردارند و از آن طرف تیم 
ســایپا در گلزنی دچار مشکل است. تیم سایپا در طول فصل 
جاری ضعیف تر از انتظارها ظاهر شده و حتی یک بار حسین 
فرکی از سمتش در این تیم استعفا داده است. شاید پیروزی 

برابر پرسپولیس بتواند تیم سایپا را از بحران فعلی خارج کند 
و از آن طرف پرسپولیس را وارد بحران کند.

فاصله کم امتیازی پرســپولیس با تراکتورســازی باعث 
می شــود تا برانکو ایوانکوویچ سایپا را دست کم نگیرد و برای 
ســه امتیاز، تیمش را آرایش کند. برانکو و فرکی در تیم ملی 
فوتبال ایران مدت زیادی با یکدیگر همکار بودند و تقابل شان 
قطعا از جذابیت های خاصی برخوردار اســت. در فصل نقل و 
انتقاالت تیم فوتبال پرســپولیس خریدهای مهمی را انجام 
داد. آنها توانســتند ســامان نریمان جهان و سروش رفیعی 
را جــذب کنند و از این تیم احمد نوراللهی، امید عالیشــاه، 
شــهاب زاهدی و محمد رحمتی جدا شــدند. در آن سو تیم 
ســایپا، ایوب کالنتری، حامد لک، عزت اهلل پورقاز، محمدرضا 

شکست پیکان و صدرنشینی بانک سرمایه 
در لیگ برتر والیبال

شهرداری تبریز با پیروزی بر پیکان، بانک سرمایه را صدرنشین 
لیگ برتر والیبال کرد. 

در چارچوب رقابت های هفته هفدهم لیگ برتر والیبال عصر روز گذشــته  
دو تیم پیکان تهران و شــهرداری تبریــز در خانه والیبال به مصاف هم رفتند 
که این بازی با برتری 3 بر2 تیم شــهرداری تبریز به پایان رسید. پیکان با این 
شکست صدرجدول را به بانک سرمایه برگرداند. در دیگر بازی تیم بانک سرمایه 
هم در یزد با نتیجه 3 بر صفر خاتم اردکان را شکست داد. این تیم با ۱5 برد و 
۴۱ امتیاز دوباره صدرنشین لیگ شد. تیم شهرداری ارومیه هم در ادامه نتایج 
خوب بود بدون ســرمربی اش تراویسا با نتیجه 3 بر یک برابر میهمانش سایپا 
پیروز شــد. عمران ساری هم با نتیجه سه بر یک میهمانش شهرداری اراک را 
از پیش رو برداشــت. نتایج کامل دیدارهای هفته هفدهم لیگ برتر والیبال به 
این شرح است: *پارسه صفر - کاله 3 *عمران ساری 3 - شهرداری اراک یک 
*خاتم اردکان صفر - بانک سرمایه 3 *شهرداری ارومیه 3- سایپا یک *پیکان 

2 - شهرداری تبریز 3.

خلعتبری و محمدرضا سلیمانی را جذب کرد تا شکلی جدید 
از خــود در نیم فصل دوم ارائه دهد. از این تیم مهدی بدرلو، 
رینالدو زاکاریاس و مســعود حسن زاده هم جدایی اش از این 

تیم تقریبا تمام شده است.
برنامه کامل دیدارهای هفته شانزدهم به شرح زیر است:

پنجشنبه 23 دی 95: ) *پیکان تهران- گسترش فوالد 
تبریز ســاعت ۱5 ، *نفت تهران- اســتقالل تهران ســاعت 
۱۶:35 ، *استقالل خوزســتان- تراکتورسازی تبریز ساعت 

) ۱5:30
جمعــه 2۴ دی 95: ) *ماشــین ســازی تبریز- فوالد 
خوزستان ساعت ۱۴ * پرســپولیس- سایپا ساعت ۱۶:35، 
پدیــده- فوالد مبارکه ســپاهان ســاعت ۱۴ ، *ذوب آهن 

اصفهان- سیاه جامگان مشهد ساعت ۱5 (

حدیث دشت عشق

به یاد شهید مهدی حسینی
زندگی جهادی

برگزاری دیدارهای حساس لیگ بسکتبال در ماهشهر و تهران
هفته  چهاردهم لیگ برتر بســکتبال با دو دیدار 

حساس در ماهشهر و تهران همراه است.
پس از لغو هفته  ســیزدهم لیگ برتر بسکتبال به دلیل 
درگذشت آیت اهلل هاشــمی رفسنجانی، رقابت های این هفته  
از لیگ به پایان دور برگشــت موکول شد و امروز)پنج شنبه( 
هفته  چهاردهم این فصل از مسابقات برگزار می شود. در هفته  
چهاردهم لیگ برتر بســکتبال نیز پنج مسابقه برگزار خواهد 
شد که شــهرهای شیراز، ماهشهر، کاشــان، گرگان و تهران 

میزبان مسابقات هستند.
در این هفته  از رقابت ها پتروشــیمی ماهشهر صدرنشین 
لیگ برتر در حســاس ترین دیدار هفته  میزبان دانشگاه آزاد، 
تیم چهارم جــدول رده بندی خواهد بود. در دیگر مســابقه 
حســاس این هفته  نیز شــیمیدور تهران در خانه به مصاف 
شــهرداری اراک خواهد رفت. تیم شیمیدور در این فصل از 
لیگ برتر بســکتبال اولین بردش را برابر شــهرداری کاشان 
و در خانه حریف کســب کرد و مطمئنا این دیدار برگشــت 
از حساســیت های باالیی برخوردار خواهد بود. در یک طرف 
میدان شــاگردان هاشــمی هســتند که در خانــه پیروزی 

می خواهند تا جایگاه شــان در جدول را بهتر کنند و در طرف 
مقابل شــاگردان محمد کسایی پور که به دنبال جبران باخت 
در دور رفت و ماندن در کــورس قهرمانی می گردد و همین 

شرایط نبرد هر دو تیم را حساس تر می کند.
نفت آبادان، تیم دوم جدول رده بندی لیگ برتر بسکتبال 
نیز در این هفته  کار دشــواری پیش رو دارنــد. آبادانی ها به 
گرگان سفر کرده اند و باید برابر شهرداری این شهر به رقابت 
بپردازند.گرگانی ها با این که شــرایط خوبی ندارند و در خانه 
نیز به بردی دســت نیافته اند، ولی تیمی خطرناک هســتند 
که مطمئنا می توانند برای نفت آبادان دردسرســاز شوند. در 
دو مســابقه پایانی هفته  چهاردهم لوله آ.اس شــیراز میزبان 
شهرداری تبریز اســت و شهرداری کاشان در خانه به مصاف 

نیروی زمینی می رود.
برنامه هفته  چهاردهم لیگ برتر بســکتبال به این شرح 
اســت: *پتروشیمی - دانشــگاه آزاد * شــهرداری کاشان 
- نیــروی زمینی * لوله آ.اس شــیراز- شــهرداری تبریز * 
شهرداری گرگان- نفت آبادان * شیمیدور تهران- شهرداری 

اراک.

بررسی اصالح اساسنامه کمیته ملی المپیک دوباره در دستور کار هیئت اجرایی قرار گرفته است.
هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک بررســی اصالح اساســنامه کمیته ملی المپیک را دوباره در دستور کار خود قرار داده 
و قرار اســت در جلســه ای که شنبه هفته آینده برگزار می شود، این موضوع بررسی شود.گفته می شد یکی از دالیل تعلل در 
روند اصالح اساسنامه کمیته ملی المپیک درخواست کمیته المپیک از وزارت ورزش برای معرفی نماینده بود تا با حضور در 
جلســات، وزارت ورزش هم در جریان روند اصالح اساسنامه قرار گیرد. پیش از این اساسنامه کمیته ملی المپیک در اختیار 
اعضای هیئت اجرایی قرار گرفته و قرار بود بررســی هایی بر روی آن داشــته باشند. اکنون از اعضا خواسته شده اساسنامه و 

بررسی هایی که داشته اند را نیز در این جلسه بیاورند.

اصالح اساسنامه کمیته ملی المپیک دوباره از سر گرفته شد 

دعوت از سوریان و نوروزی 
به اردوی تیم ملی کشتی فرنگی

در دور جدید تمرینات تیم ملی کشــتی فرنگی، 
نفرات المپیکی نیز به اردو دعوت شــدند و افشــین 

بیابانگرد و یوسف قادریان نیز خط خوردند.
اردوی تیم ملی کشــتی فرنگی بزرگساالن در حالی طی 
روزهای 27 دی تا 7 بهمن ماه در خانه کشــتی شــماره یک 
تهران برگزار می شــود که نفــرات المپیکی نیز بــه این اردو 
فراخوانده شدند و دو کشتی گیر ایران در مسابقات جهانی اوزان 
غیرالمپیکی نیز از اردو کنار گذاشــته شدند.همچنین محمد 
علی چمیانی مربی ســازنده استان فارس نیز به کادر فنی تیم 
ملی در این اردو اضافه شد.اســامی نفرات دعوت شــده به این 

اردو به شرح زیر است:
* 59 کیلوگرم: حمید سوریان )تهران( محسن حاجی پور 

)مازندران( مصیب اکبری )تهران( علیرضا نجاتی )قم(
* ۶۶ کیلوگــرم: امیــد نــوروزی )فارس( علی ارســالن 

)مازندران( وحید میرفتح الهی )تهران(
* 7۱ کیلوگرم: عظیم گرمسیری )خوزستان( اصغر عالی 

محمدی )تهران(
* 75 کیلوگــرم: ســعید عبدولی )خوزســتان( رســول 

گرمسیری )خوزستان(
* 80 کیلوگرم: رامین طاهری )خوزستان( کیوان رضایی 

)فارس(
*  85 کیلوگرم: حســین نوری )زنجــان( ایمان انصاری 

)تهران(
* 98 کیلوگرم: قاسم رضایی )مازندران( علی اکبر حیدری 

)قم( امید افتخاری اصل )البرز(

* ۱30 کیلوگرم: امیر قاسمی منجزی )خوزستان( شهاب 
قوره جیلی )تهران( شادمان عظیمی )فارس(.

غیبت مدال آوران در رقابت های جهانی 2017
پس از اعالم این اســامی بود که محمد دلیریان سرپرست 
تیم   ملی کشتی فرنگی درباره دعوت از فرنگی کاران المپیکی به 
اردوی جدید تیم   ملی، اظهار کرد: من هیچ دخل و تصرفی در 
این موضوع نداشتم و سرمربی تیم   ملی تصمیم گرفت در این 
مقطع از این کشتی گیران دعوت کنند. این کشتی گیران همگی 
از نفرات پر افتخار کشــتی فرنگی ایران بودند و حضورشان در 
اردوی تیــم   ملی می تواند به جوانان انگیزه بدهد. سرپرســت 
تیم   ملی کشــتی فرنگی افزود: به اعتقــاد من نفرات المپیکی 
در صورتــی که در اردوی تیم   ملی حاضر شــوند می توانند در 
جام جهانی به تیم   ملی کمــک کنند، اما برای حضور در جام 
تختی بعید است که آنها چنین قصدی داشته باشند. هم چنین 
بر اســاس فرایند انتخابی تیم   ملی کشــتی گیرانی می توانند 
در مرحله نهایی انتخابی شــرکت کننــد که در المپیک مدال 
گرفته اند و با توجه به ایــن اوصاف بعید می دانم نفراتی مانند 

سوریان و نوروزی در اردوی تیم   ملی حاضر شوند. 
وی بــا بیان این که ســوریان و نوروزی بر اســاس قانون 
انتخابی تیم   ملی شانســی برای حضور در مســابقات جهانی 
ندارند، گفت : از آن جایی که این دو کشــتی گیر نتوانستند در 
المپیک به مدال برســند شانسی برای حضور در مرحله نهایی 
انتخابی تیم   ملی ندارند. قرار هم نبوده در این باره شورای فنی 
اســتثنایی قائل شود، چرا که اگر این کار صورت بپذیرد همان 

آش و همان کاسه خواهد شد.

قوی ترین مــرد پارالمپین جهان و دارنده مدال طالی 
فوق سنگین دســته 107+ کیلوگرم پارالمپیک های ریو و 

لندن نامزد دریافت نشان و جایزه جهانی الروس شد.
بنیاد الروس در ویدئویی که همزمان در شبکه های اجتماعی 
منتشر شد، نام ســیامند رحمان و پنج ورزشکار به نام های ایهار 
بوکی شــناگر اهل بالروس، عمرا دوراند دونده اهل کوبا، مارسل 
هاک دونده اهل ســوئیس، صوفی یاســکو شــناگر نیوزلندی و 
بئاتریس ماریا ویو از ایتالیا در رشــته شمشیربازی با ویلچر را به 
عنوان کاندیدای دریافت جایزه ورزشی جهانی الروس اعالم کرد.

در این ویدئو »دانیل دیاس« سفیر بنیاد الروس، سیامند رحمان 
را به عنوان یکی از ۶ کاندیدای پارالمپین شایســته دریافت نشان 

جهانی معرفی کرد.بنیاد الروس در ســال ۱999 توسط شرکت 
ریچموند و دایملر تاسیس شد و دو سال بعد جایزه ورزش جهانی 
الروس بنا نهاده شد که در شهر موناکو با حضور نلسون ماندال به 
برگزیدگان اهدا شد.مراسم اهدای جوایز هرساله برگزار و به بهترین 
ورزشــکاران جهان در بخش های مختلف اعطا می شود.این جایزه 
یکی از بزرگترین جوایز ورزشی جهان است و از میان برگزیدگان 
ادوار گذشته این جایزه می توان به نواک جوکوویچ، یوسین بولت، 
ســرنا ویلیامز و دانیل دیاس اشــاره کرد.سیامند رحمان قهرمان 
جهان و پارالمپیــک نیز در میان برترین پارالمپین های جهان در 
سال 20۱7 قرار گرفته است.مراسم اهدای جوایز الروس در تاریخ 

2۶ بهمن سال جاری در موناکو برپا خواهد شد.

سیامند رحمان نامزد دریافت جایزه جهانی الروس

*تورنمنت بین المللی کشتی فرنگی فرانسه یک هفته پس از رقابت های جام تختی در شهر پاریس برگزار می شود و کادر فنی 
تیم ملی اســامی ۱۱ فرنگی کار را برای حضور در این تورنمنت معرفی کرده اســت. اعالم این ۱۱ فرنگی کار در صورت صدور 
روادید از سوی سفارت فرانسه است و به هر تعداد از آنها که ویزا داده شود، به این تورنمنت اعزام می شوند. اسامی فرنگی کارانی 
که از سوی کادر فنی برای حضور در تورنمنت پاریس معرفی شده اند به ترتیب زیر است: *59 کیلوگرم: محسن حاجی پور * 
۶۶ کیلوگرم: علی ارسالن *7۱ کیلوگرم: عظیم گرمسیری * 75 کیلوگرم: سعید عبدولی، رسول گرمسیری *80 کیلوگرم: 
رامین طاهری * 85 کیلوگرم: حســین نوری، سامان عزیزی * 98 کیلوگرم: علی اکبر حیدری، مصطفی صالحی زاده *۱30 

کیلوگرم: امیر قاسمی منجزی
* مهــران احدی پینگ پنگ باز باتجربه و کهنه کار کشــورمان از ادامه حضور در عرصه ملی خداحافظی کرد و 

تصمیم گرفت از این پس فقط در عرصه باشگاهی به فعالیت خود ادامه بدهد.
*20 کشور برای حضور در مسابقات بین المللی بدمینتون دهه فجر اعالم آمادگی کردند. فرانسه، لهستان، اسپانیا، افغانستان، 
اتریش، ایتالیا، دانمارک، روســیه، پرتغال، جمهوری آذربایجان، عراق، سوریه، ارمنستان، سنگاپور، اندونزی، سریالنکا، مالزی، 
هند، پاکستان و نیجریه در این رقابت ها به همراه تیم ملی ایران به رقابت با یکدیگر خواهند پرداخت. بیست و ششمین دوره 
مسابقات بین المللی بدمینتون دهه مبارک فجر با جایزه 20 هزار دالری از 2۱ تا 2۴ بهمن ماه در تهران برگزار می شود. جوایز 

نسبت به دوره گذشته این رقابت ها افزایش 2500 دالری دارد.

خواندنی از ورزش ایران

برگزاری رقابت های دوچرخه سواری قهرمانی جهان 
در لس آنجلس

اتحادیه بین المللی دوچرخه ســواری )UCI( اعــالم کرده که رقابت های 
پیست دوچرخه سواری معلوالن قهرمانی جهان به میزبانی لس آنجلس آمریکا 
برگزار خواهد شــد.این رقابت ها از ۱2 تا ۱5 اســفند در مرکز ورزش های ولو 
)VELO( در غرب لس آنجلس برگزار خواهد شد. این مرکز ورزشی، یک هفته 
پیش از آغاز رقابت های معلوالن، میزبان جام جهانی دوچرخه ســواری است.
این برای نخســتین بار در تاریخ رقابت های دوچرخه سواری معلوالن است که 
این مسابقات یک ســال پس از بازی های پارالمپیک برگزار می شود. اتحادیه 
بین المللی دوچرخه سواری قصد دارد از حاال به بعد رقابت های جهانی پیست را 
به صورت هر ساله برگزار کند. این رویداد در مورد دیگر مواد دوچرخه سواری 
هم صدق می کند.مســابقات جهانی جاده دوچرخه سواری هم در سال 2020 
که بازی های پارالمپیک توکیو برگزار می شــود، انجام خواهد شــد. مسابقات 
جهانی جاده تا به حال هرگز در ســال پارالمپیک برگزار نشــده اســت. این 

رقابت ها به میزبانی اوستند بلژیک برگزار می شود.
ساعت دزدی در مراسم برترین های سال ۲0۱6

۶ ساعت در مراسم انتخاب برترین های سال 20۱۶ به انتخاب فیفا دزدیده 
شد. مراســم The Best دوشنبه شب در زوریخ با حضور سرمربیان بازیکنان و 
بزرگان مشــهور جهان فوتبال برگزار شد اما در این مراسم اتفاق عجیبی رخ 
داد. ۶ ساعت گران قیمت دزدی شد و به همین منظور فیفا شکایت خود را به 
پلیس ارائه داد. تاکنون جزئیات بیشتری درباره این اتفاق منتشر نشده است. ۶ 
ساعت ناپدید شده هر یک 93 هزار یورو ارزش داشتند که قرار بود در مراسم 
The Best به بهترین های سال در بخش های مختلف داده شود.با ناپدید شدن 
این ساعت ها، فیفا مجبور شد به رونالدو )بهترین بازیکن سال( و دیگر برندگان 

ساعت دیگری با مدل متفاوت بدهد.
منچستریونایتد در یک قدمی فینال جام اتحادیه

منچستریونایتد با برتری 2 بر صفر برابر هال سیتی دیدار رفت نیمه نهایی 
جــام اتحادیه را پایان برد. در اولین دیــدار از مرحله نیمه نهایی جام اتحادیه 
انگلیس دو تیم منچســتریونایتد و هال ســیتی برابر هم به میدان رفتند که 
در نیمه نخست شــاگردان مورینیو با وجود برتری محسوس به حریف خود، 
نتوانســتند دروازه حریف را باز کنند. غیبت زالتان و کریک که برای بازی با 
لیورپول در این دیدار به میدان نرفتند، محســوس بود. در نیمه دوم حرکات 
خوب والنســیا باعث شد تا خوان ماتا دروازه هال را باز کند.در ادامه مارسیال 
به جای رونی به میدان آمد تا رکوردشکنی وین رونی به زمان دیگری موکول 
شــود.در اواســط نیمه نیز ضربه کاشــته پوگبا به دیرک دروازه خورد تا این 
بازیکن فرانســوی رکورددار زدن ضربه به دیرک دروازه در این فصل باشد.در 
ادامه ورود مروان فلینی باعث شد او روی یکی از سانتر ها دروازه حریف را باز 
کند تا در این دیدار نیز تعویض های مورینیو کامال تعیین کننده باشد.در نهایت 
این دیدار با برتری 2 بر صفر یونایتد به پایان رسید تا ببرها )لقب هال سیتی( 

به دیدار برگشت تا حدود کمی امیدوار بمانند.

دایی: برای تاج متاسفم
ســرمربی نفت تهران گفت: دســت و بالمان مقابل اســتقالل بسته است و 
مــا برای پیروزی به میدان می رویم.علی دایی در نشســت خبری پیش از دیدار 
تیمش برابر اســتقالل گفت: فردا)امروز( اولین بازی نیم فصل دوم خود را برگزار 
می کنیم. متاسفانه تعدادی مصدوم داریم. از طرفی کمیته انضباطی هم دانشگر را 
محروم کرده است و دست و بالمان کمی بسته است.دایی درباره غیبتش در بازی 
اســتقالل، عنوان کرد: خیلی حرف ها باید گفته شود. آقایان این رای را سیزدهم 
داده اند ولی آن را به باشگاه ما ابالغ نکردند. نوزدهم کارمند باشگاه می آید و حکم 
را می گیرد. یکی از این آقایان از بیستم در سرکارشان نیستند بعد خودشان را با 
فیفا مقایســه می کنند. هنوز جایگزینی پیدا نشده است. امروز وکیل من آمده و 
طبقات فدراسیون را گشته و آخرش در آنجا به او گفته اند باید 200 هزار تومان 
پول بدهیم. فدراســیون بدون این 200 تومان ها نمی تواند به بقایش ادامه دهد و 
این در حالی اســت که شکایت ما مالی نبود.سرمربی نفت تهران تاکید کرد: اگر 
شــما افراد کمیته انضباطی را دیدید، به من خبر دهید خودم را برسانم. در این 
حکم خیلی چیزهای عجیب هســت. در رای گفته انــد من به بخش محرومیت 
نمی توانم اعتراض کنم ولی به بخش مالی آن می توانم اعتراض کنم. نمی شود که، 
رای یا قابل اعتراض است یا نیست. آقایان قوانین مملکت را زیر سؤال برده اند. به 
دنبال محروم کردن علی دایی بودند. چرا به باشگاه نامه رسمی بعد از محرومیت 
من ندادید؟ من برای تاج متاســفم. ریاست فقط پشت میز نشستن نیست. شما 
باید کار بقیه را زیر نظر بگیرید. مگر می شــود مــا افراد کمیته انضباطی را پیدا 
نکنیم؟ بدون حضور من رای هم صادر می شود. نمی دانم، شاید آگهی در روزنامه 
داده اند تا مرا پیدا کنند.او ادامه داد: فقط دنبال این بودند مرا محروم کنند، چرا؟ 
چون از حق دفاع کردم. ۱000 ســال دیگر هم نمی توانید مرا خاموش کنید. تا 

آخر عمرم ایستاده ام.
منصوریان: تمرکزمان روی جذب آندو و جباروف است

ســرمربی تیم فوتبال اســتقالل گفت: آرش افشــین از ما جدا شد و امروز 
هم میثم مجیدی و امین حاج محمدی را در اختیار باشــگاه قرار دادند. علیرضا 
منصوریان در نشســت خبری پیش از دیدار اســتقالل مقابل نفت گفت: سعی 
می کنیم فردا )امروز(با یک تیم باتجربه وارد زمین شــویم. احتماالً یک جوان به 
ترکیب ما اضافه می شــود، اما درباره محــروم و مصدومانمان باید بگویم محروم 
نداریم هرچند که به دلیل خراب بودن زمین بازی دو روز قبل مگویان را از دست 
دادیم و پیش از آن هم جابر انصاری مصدوم شــده بود. ســرمربی تیم استقالل 
در باره نقل و انتقاالت اســتقالل هم اظهار داشــت: آرش افشین از ما جدا شد و 
امروز)دیــروز( هم میثم مجیدی و امین حاج محمدی را در اختیار باشــگاه قرار 
دادنــد. ما خروجی دیگری نداریم و باید تمرکزمان را روی ورودی ها بگذاریم، در 
حــال حاضر تمرکز ما روی آندرانیک تیموریان و جبار وف اســت تا اگر با آنها به 
توافق برسیم، آنها را جذب کنیم.سرمربی استقالل در مورد جذب جباروف بازیکن 
ازبکستانی و آندرانیک تیموریان گفت: تا زمانی که قرارداد امضا نشود نمی توانیم 
بگوییم که جذب این بازیکنان قطعی اســت. نه تیموریان و نه جباروف تا موقعی 
که امضا نشود جذب شان قطعی نشده است. ما در این دو نقطه احتیاج به تجربه 

داریم در این دو نقطه برای اینکه به ریتم برسیم نیاز به بازیکن با تجربه داریم. 
خداحافظی رحمانی با هواداران استقالل

بختیار رحمانی درحالی از اســتقالل درخواست رضایت نامه کرده که به نظر 
می رســد جذب تیموریان و جبــاروف در این تصمیم اثرگذار بوده اســت. بختیار 
رحمانی که چندی پیش درخواست رضایت نامه از استقالل کرده بود و سپس طی 
مصاحبه ای با ســایت باشگاه استقالل، این مسئله را تکذیب کرده بود، طی نامه ای 
از هواداران استقالل خداحافظی کرد تا نشان دهد به جدایی از این تیم اصرار دارد.

ظاهرا با جدی شــدن حضور آندرانیک تیموریان و سرور جبارف در استقالل، این 
بازیکن مطمئن شده که در ترکیب استقالل جایی نخواهد داشت و برای جلوگیری 
از این مســئله درخواست رضایت نامه کرده است.درخواستی که مشخص نیست با 
موافقت باشگاه استقالل مواجه شود یا خیر، هرچند که انتظار می رود آبی ها با این 
درخواست موافقت کنند چراکه هزینه حفظ این بازیکن برای آبی ها زیاد خواهد بود.

بازیکن امیدهای نفت تهران درگذشت
امیرحســین مرادی بازیکن تیم امید نفت تهران که به دلیل گاز گرفتگی در 
بیمارستان بستری شده بود، درگذشت. امیرحسین مرادی کاپیتان تیم امید نفت 
تهران که حدود یک ماه و نیم پیش در اثر گازگرفتگی در بیمارستان یاس سپید 
بستری شده بود، دیروز درگذشــت.این اتفاق درحالی افتاد که مرادی حدود دو 
هفته پیش از حالت کما خارج شده بود.پیش از این دو تن از دوستان مرادی که 

همراه او دچار گاز گرفتگی شده بودند،جان خود را از دست داده بودند.
سرویس ورزشــی روزنامه کیهان این ضایعه را به جامعه ورزش و 

خانواده مرادی تسلیت می گوید.
حسن زاده: رفیعی بازیکن پرسپولیس است

رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال درباره شکایت مجدد مدیران فوالد 
از انتقال سروش رفیعی به پرسپولیس گفت: طبق رای کمیته انضباطی، سرنوشت 
سروش رفیعی هیچ ارتباطی به ما ندارد و او می تواند تیم جدیدش را انتخاب کند. 
پس از عقد قرارداد ســروش رفیعی با باشگاه پرسپولیس، باشگاه فوالد خوزستان 
نســبت به این موضوع معترض شــد و اعالم کرد که رفیعی پیش از آغاز خدمت 
سربازی بازیکن این تیم بوده و از مدت قرارداد او باقی مانده و عمال نمی تواند برای 
این تیم بازی کند. این در حالی است که کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال قبال 
پاســخ اعتراض فوالدی ها را صادر کرده و اعالم کرده بود که رفیعی برای انتخاب 
تیم جدید خود هیچ مشکلی ندارد. با این حال پس از این رای باز هم مدیران فوالد 
شــکایت جدیدی را از این بازیکن انجام دادند.اسماعیل حسن زاده رئیس کمیته 
انضباطی فدراســیون فوتبال در این باره گفت: قبال فوالدی ها درباره این موضوع 
ادعایی داشــتند که ما در ماه آذر جواب نامه شان را به آنها ابالغ کردیم. فوالدی ها 
اگر باز هم ادعایی دارند می توانند آن را به صورت کتبی به کمیته انضباطی ارجاع 
دهند.او با بیان اینکه رفیعی هیچ مشــکلی برای بازی کردن در پرسپولیس ندارد، 
گفت: سرنوشت رفیعی ارتباطی به کمیته انضباطی ندارد و دوستان فوالدی برای 
درخواست جدید خود به صورت قانونی اقدام کنند. آنها پیش از اینکه درخواستی 

را ارائه دهند می توانند به نامه ای که در آذرماه به آنها ابالغ کردیم مراجعه کنند.
جاللی: آرش برهانی از پیکان جدا شد

ســرمربی تیم فوتبال پیکان گفــت: در نیم فصل دوم لیگ بــه مراتب بهتر 
می شویم.مجید جاللی در نشست خبری پیش از دیدار تیمش برابر گسترش فوالد 
تبریز گفت: به یک شــناخت خیلی بهتر از قبل رسیده ایم. تمام مجموعه ما تالش 
می کنند تا به موفقیت برسیم. بازیکنان ما با شوق خیلی زیادی تالش می کنند و ما 
می توانیم نیم فصل دوم به مراتب بهتر باشیم. تالش می کنیم تا بتوانیم با عملکرد 
خوبمان به هدف هایمان برســیم. ما کال فقــط دو روز تمرین را تعطیل کردیم و 
خودمان را آماده برای یک بازی خوب برابر گسترش فوالد کرده ایم.وی درباره نقل 
و انتقاالت تیمش گفت: ما یک مدافع خارجی داشــتیم که او را آزاد کردیم. آرش 
برهانی هم با درخواســت خودش به همراه حســین زاده جدا شده اند. 9 بازیکن از 
تیم های پایه خود ظرف هفته آینده به تیم اصلی می آیند که همه آنها زیر ۱9 سال 
هســتند. تا آنجایی که بتوانیم از آنها اســتفاده هم می کنیم.او درباره آرش برهانی 
گفت: ما خیلی راحت باهم کنار آمدیم. او دو بازی برای ما به میدان رفت و در بازی 
دوم مصدوم شــد و یک ماه و نیم بیرون بــود. او ۱0 کیلو در این مدت اضافه وزن 
داشت و تالش کرد وزنش را پایین بیاورد. در این وضعیت قوای بدنی اش کم شد. او 
آنقدر اراده دارد که بتواند خودش را ترمیم کند و به فوتبال بازگردد. خودش گفت 
نیاز دارد جایی باشــد که بازی کند و از ما خواســت که برود. اینکه باشگاهی او را 
می خواهد یا نه را نمی دانم و یکی دو روز است که نمی توانم با او تماسی داشته باشم.

آخرین اخبار نقل و انتقاالت لیگ برتر
*ســامان نریمان جهان و سروش رفیعی که در نقل و انتقاالت نیم فصل به 
پرسپولیس پیوستند پس از تمرین صبح دیروز این تیم با حضور در هیئت فوتبال 

استان تهران قرارداد خود را با این تیم به طور رسمی به ثبت رساندند.
* فــرزاد جعفری که در نیم فصــل 93 - 92 به دلیل انجام خدمت مقدس 
سربازی راهی تیم ملوان شده بود، پس از اتمام این دوران، به استقالل خوزستان 
بازگشــت تا در ادامه لیگ همراه آبی پوشان باشد.قرارداد جعفری تا پایان فصل 
97 – 9۶ است.اســتقالل خوزستان در فصل نقل و انتقاالت نیز تاکنون موفق به 

جذب آلویس نانگ، آرش افشین و پیمان حشتمی شده است.

شــهید مهدی حسینی متولد بیســت و هفتم 
مردادماه سال ۱359 در محله شهید مدنی نظام آباد 
دیده به جهان گشــود؛ این شهید بزرگوار بعد از طی 
کردن دوران تحصیل وارد دانشــگاه افســری سپاه 
شده و در ســال ۱378 پس از اتمام دوران دانشگاه 
در یکی از یگان های ســپاه مشــغول به خدمت شد. 
از ویژگی های بارز او اهتمام بســیار زیاد در یادگیری 

زبان های خارجی بود به گونه ای که به زبان های انگلیســی، اســپانیایی و عربی 
تسلط کامل داشت. شهید مهدی حسینی از سال ۱378 وارد سپاه شد و همواره 
در تمام درگیری ها حضور مؤثر داشت. این شهید بزرگوار نقش مهمی در کنترل 
شهر »حما« داشت و عاقبت توسط عوامل تکفیری شناسایی و در حومه دمشق 
توسط عوامل انتحاری به شهادت رسید. مهدی در سال 88 در مهار فتنه نقش به 
سزایی داشت که نمونه آن خط شکنی در درگیری های روز عاشورا بود. از ابتدای 
جنگ ســوریه در این کشور حضور مستشاری و مؤثر داشت. این شهید در چند 
نوبت ســفر به کشور عراق داشت و کمک مستشاری به نیروهای عراقی می داد. 
مهدی حســینی با اخالق خوب و پســندیده خود نقش اساسی در کنترل شهر 
»حما« داشــت و باتوجه به حضور مؤثرش در عملیات ها توسط عوامل تکفیری 
شناسایی شد و عاقبت پس از سال ها جهاد در راه خدا و دفاع از حریم آل اهلل)ع( 

در حومه دمشق توسط عوامل انتحاری تکفیری های مزدور به شهادت رسید.

حصر وراثت
خواهان رونوشــت حصر وراثت پرویز شه بخش فرزند سعیدمحمد دارای شناسنامه شــماره ۱۴3۱۱ صادره از زاهدان به شرح دادخواست تقدیمی ثبت 
شده به کالسه 9509985500200۶7۶ از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سعیدمحمد شه بخش فرزند 
یعقوب بشناسنامه 87۱ صادره از زاهدان در تاریخ ۱395/9/30 در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:

۱- متقاضی با مشخصات فوق: فرزند متوفی
2- جاسم شه بخش فرزند سعیدمحمد بشماره شناسنامه 3۶۱230۶0۶5 صادره از زاهدان: فرزند متوفی
3- جابر شه بخش فرزند سعیدمحمد بشماره شناسنامه 3۶۱۱5۶۱770 صادره از زاهدان: فرزند متوفی

۴- سامان شه بخش فرزند سعیدمحمد بشماره شناسنامه 3۶۱20۶۱۴۴5 صادره از زاهدان: فرزند متوفی
5- عبدالخالق شه بخش فرزند سعیدمحمد بشماره شناسنامه 3۶۱۱5۶۱789 صادره از زاهدان: فرزند متوفی

۶- ایوب شه بخش فرزند سعیدمحمد بشماره شناسنامه 3۶۱۱0۴3958 صادره از زاهدان: فرزند متوفی
7- ادریس شه بخش فرزند سعیدمحمد بشماره شناسنامه 3۶۱۱229857 صادره از زاهدان: فرزند متوفی

8- بالل شه بخش فرزند سعیدمحمد بشماره شناسنامه 3۶۱08355۴0 صادره از زاهدان: فرزند متوفی
9- مریم شه بخش فرزند سعیدمحمد بشماره شناسنامه 388 صادره از زاهدان: فرزند متوفی

۱0- عبدالجلیل شه بخش فرزند سعیدمحمد بشماره شناسنامه ۱۴23 صادره از زاهدان: فرزند متوفی
۱۱- محمدرضا شه بخش فرزند سعیدمحمد بشماره شناسنامه 287 صادره از زاهدان: فرزند متوفی

۱2- عبدالخلیل شه بخش فرزند سعیدمحمد بشماره شناسنامه 5375 صادره از زاهدان: فرزند متوفی
۱3- عبدالباسط شه بخش فرزند سعیدمحمد بشماره شناسنامه 3۶۱0۴3970۱ صادره از زاهدان: فرزند متوفی

۱۴- صادق شه بخش فرزند سعیدمحمد بشماره شناسنامه 3۶۱0835532 صادره از زاهدان: فرزند متوفی
۱5- عایشه شه بخش فرزند سعیدمحمد بشماره شناسنامه 732 صادره از زاهدان: فرزند متوفی
۱۶- رابعه شه بخش فرزند سعیدمحمد بشماره شناسنامه 857 صادره از زاهدان: فرزند متوفی

۱7- زری شه بخش فرزند سعیدمحمد بشماره شناسنامه 3۶۱0۴92333 صادره از زاهدان: فرزند متوفی
۱8- صابره شه بخش فرزند سعیدمحمد بشماره شناسنامه ۱۱82 صادره از زاهدان: فرزند متوفی

۱9- آسیه شه بخش فرزند سعیدمحمد بشماره شناسنامه 3۶۱0۴39۶9۶ صادره از زاهدان: فرزند متوفی
20- درک شه بخش فرزند کریم بشماره شناسنامه ۶9۱ صادره از زاهدان: همسر متوفی

2۱- یونس شه بخش فرزند سعیدمحمد بشماره شناسنامه 3۶۱0۴92325 صادره از زاهدان: فرزند متوفی
22- شهناز شه بخش فرزند سعیدمحمد بشماره شناسنامه ۱۱۴ صادره از بافت: فرزند متوفی و الغیر.

اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او 
می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.

محمدرضا طاهری نسب- قاضی شورای حل اختالف شماره یک زاهدان
زاهدان- خیابان مصطفی خمینی- جنب سازمان تعزیرات حکومتی- مجتمع شوراهای حل اختالف استان سیستان و بلوچستان م الف3039

دادیار شعبه ۲9 دادسرای عمومی و انقالب کرج
یوسف علیمحمدی

با توجه به کالســه 950۱۱۶7 مطروحه در این شعبه 
آقای فرهــاد کردبچه چنگی فرزند اســداله به اتهام 
جعل اسناد رسمی و انتقال مال غیر تحت تعقیب قرار 
گرفته اســت. با عنایت به مجهول المکان بودن متهم 
و در اجرای مقررات ماده ۱۱5 قانون آئین دادرســی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری به نامبرده 
ابــالغ می گردد تا ظرف مهلت 30 روز از انتشــار این 
آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر 
گردد. بدیهی اســت در صورت عــدم حضور، مطابق 

مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد.

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره ۱395۶032۶00۶00۱502-۱395/9/22 هیئت اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتــی حوزه ثبت ملک مالیر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم افســر خزائی 
فرزند امید به شــماره شناســنامه ۱2 صادره از مالیر در ششــدانگ یکباب خانه به 
مساحت ۱27/۶2 مترمربع قسمتی از پالک یک اصلی اراضی دولت آباد واقع در بخش 
چهار مالیر خریداری از مالک رسمی آقای محمدعلی عنبری محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شــود در صورتی 
که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایــی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مــدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱395/۱0/8 

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱395/۱0/23
محمدرضا امینی
کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان مالیر م الف588

حصر وراثت
خواهان رونوشــت حصر وراثــت پری نــاز ناروئی فرزند 
جمعه دارای شناســنامه شــماره ۴2۶ صادره از زاهدان 
به شــرح دادخواســت تقدیمی ثبت شــده به کالســه 
9509985500200۶8۴ از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثــت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان 
ایــرج ناروئی میامــک فرزنــد غوث الدین بشناســنامه 
3۶۱07۶27۶۶ صــادره از زاهدان در تاریخ ۱395/9/29 
در اقامتــگاه دائمــی خود بــدرود حیات گفتــه و ورثه 

حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 
۱- متقاضی با مشخصات فوق: مادر متوفی

والغیر.
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور یک 
نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شــخصی اعتراضی دارد 
و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشــد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف مدت یک ماه به این شــورا تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد.
محمدرضا طاهری نسب - قاضی شورای
 حل اختالف شماره یک زاهدان

م الف 3042

زاهدان - خیابان مصطفی خمینی- جنب سازمان 
تعزیرات حکومتی- مجتمع شوراهای حل اختالف 

استان سیستان و بلوچستان

یــک فقره پروانــه وارداتی به شــماره کوتاژ 
293۴07 به تعداد ۴80 عدد مانکن در تاریخ 
93/۱0/۱0 به نــام محمدرضا اخالقی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی مفقودی پروانه تأسیس 
پروانه تأسیس گاو داری اصیل شــیری به شماره۱2۱70-رس رد 
تاریخ ۱38۱/۴/3۱ با کد ۱0۴0۴0۱282۶32 صادره از ســازمان 
جهاد کشــاورزی استان گلســتان )اعتبار این پروانه از 8۱/۴/2۶ 
تا ۱383/۴/2۶( متعلق به اینجانب موســی آخوندی فرزند قنبر 
به شماره شناسنامه280 صادره از گرگان مفقود گردیده از درجه 

اعتبار ساقط است.

جدول رده بندی لیگ برتر- جام خلیج فارس
امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختتساویبردبازيتیم

1159511851332. پرسپولیس

21586124111330. تراکتورسازی

31574423131025. ذوب آهن

4156721815325. پیکان

5156542019123. نفت تهران

6155732116522. فوالد

7155731814422. استقالل

8156451917222. سپاهان

9154831311220. گسترش فوالد

419-10165471620 .صنعت نفت آبادان

118-11154651819. استقالل خوزستان

616-12153751319. پدیده

914-13153571120. سیاه جامگان

613-14152761218. سایپا

129-15161691123. صبای قم

157-161514101126. ماشین سازی تبریز


