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هفته بیست ویکم لیگ برتر فوتبال

استقالل - پرسپولیس؛ اوج انگیزه در مالقات شماره ۸۴
هشتاد و چهارمین دربی پایتخت در چارچوب هفته 
بیست  و یکم لیگ برتر در شرایطی برگزار می شود که 
هیچ مســئله ای نمی تواند این بازی مهم را تحت تأثیر 

قرار دهد.
درست ترین نظریه در خصوص دربی پایتخت همیشه این 
جمله است که »هیچ وقت دربی تحت تأثیر اتفاقات پیرامون 
آن نیست«. یعنی هیچ  وقت نشده که شرایط تیم ها در جدول، 
بازیکنــان دو تیم، مصدومیت ها و محرومیت ها، ســطح فنی 

مربیان و... احساسات این بازی را تحت تأثیر بگذارد.
هشتاد و چهارمین تقابل دو تیم در حالی برگزار می شود 
که اســتقاللی ها سه شــنبه هفته گذشــته در پلی آف لیگ 
قهرمانان در یک بازی سخت و 120 دقیقه ای مقابل السد قطر 

به میدان رفتند و پیروز شدند.
پرســپولیس هم قبل از دربی، تراکتورســازی را با 3 گل 
بدرقه کرد تا سرخپوشان هم مثل آبی های پایتخت با روحیه 
به دربی برســند البته آنها به اندازه اســتقالل خسته نیستند 
زیرا شــاگردان برانکو  48 ساعت بیشتر از بازیکنان استقالل 

استراحت کرده اند.
کمال کامیابی نیا غایب بزرگ پرســپولیس در این دیدار 
است. هافبکی که غیبتش می تواند به سود استقالل تمام شود 
زیرا برانکو ناچار است که حسین ماهینی را به جای کامیابی نیا 
به میدان بفرســتد. اســتقالل هم در این بازی وریا غفوری و 
هرایر مگویان را به دلیل مصدومیت احتماال در اختیار نخواهد 

داشت.
پرســپولیس با ۶ امتیاز بیشتر نســبت به تراکتورسازی 
صدرنشین است و اگر بتواند در دربی پایتخت پیروز شود 50 
امتیازی می شود و فاصله اش را با قهرمانی زود هنگام در لیگ 
برتر به حداقل می رساند. پرســپولیس ۶ برد متوالی داشته و 
به دنبال هفتمین برد پی درپی فصل خود مقابل اســتقالل در 

دربی است.
آبی پوشــان ســه برد متوالی سه گله کســب کرده اند تا 
خود را به رده ســوم جدول لیگ برســانند امــا 13 امتیاز با 
سرخپوشــان فاصله دارنــد با این حال برخی پیشکســوتان 
اســتقالل مدعی اند اگر اســتقالل دربی را ببرد قهرمان لیگ 
می شــود. پرسپولیس در این فصل فقط یک شکست داشته و 
مســتحکم ترین خط دفاع لیگ را هم در اختیار دارد بنابراین 

عبور از خط سد مستحکم قرمزپوشان کار دشواری است. 
استقالل البته در گلزنی برتر از پرسپولیس است و 29 گل 
زده و یک گل زده بیشتر از سرخپوشان دارند. این تنها برتری 

آماری آبی پوشــان مقابل سرخپوشان است. با این حال برانکو 
بارهــا گفته نتیجه دربی به جایــگاه دو تیم در جدول ربطی 
ندارد. هواداران دو تیــم نیز در دربی های اخیر فرهنگ باالی 
خود را در ورزشــگاه به نمایش گذاشــته اند و حتی در دربی 
4 بر 2 هم هواداران اســتقالل باخــت را پذیرفتند و با وجود 
ناراحتی ورزشــگاه را ترک کردنــد و فرهنگ باالی خود را به 

نمایش گذاشتند. 
در دربی 84 هم هواداران دو تیم باردیگر باید نشان بدهند 
کــه چه فرهنگ خوب و باالیی دارنــد و بازیکنان دو تیم هم 
با تمام توان برای پیروزی شــان تــالش می کنند. برنده دربی 
هر تیمی باشــد قطعا هواداران بازنده نتیجه را قبول خواهند 
کرد. مســابقه رفت دو تیم با نتیجه مساوی بدون گل به پایان 

رسید و هواداران و فوتبالدوستان امیدوارند بازی برگشت برنده 
داشته باشد.

با این اوصاف اســتقالل و پرسپولیس ساعت 15 امروز در 
ورزشگاه آزادی با قضاوت علیرضا فغانی به مصاف هم خواهند 
رفت تــا بار دیگر رکوردها را جابه جا کنند. رکوردهایی که در 
دســت دو تیم است و جابه جا شــدن آنها کری خواندن بین 
هــواداران دو تیــم را زیباتر می کند. در حــال حاضر 24 برد 
برای اســتقالل و 21 برد برای پرسپولیس ثبت شده که 38 
بازی باقیمانده هم با نتیجه تســاوی به اتمام رســیده است. 
باید دید پس از این بازی استقالل فاصله اش را با پرسپولیس 
بیشتر می کند یا شاگردان برانکو می توانند عالوه بر کم کردن 
فاصلــه خود در بردهای دربی، بــه قهرمانی در لیگ هم یک 
قدم نزدیک تر شــوند و شاید هم در پایان بازی آمار مساوی ها 

افزایش پیدا خواهد کرد.
ترکیب احتمالی استقالل: ســیدمهدی رحمتی، پادوانی، 
رابســون، خســرو حیدری، میالد زکی پور، امیــد ابراهیمی، 
مجتبی حقدوست، فرشید اسماعیلی، بهنام برزای، علی قربانی 

و کاوه رضایی.
ترکیب احتمالی پرسپولیس: علیرضا بیرانوند، سیدجالل 
حســینی، محمد انصاری، صادق محرمی، فرشاد احمدزاده، 
حســین ماهینی، محسن مســلمان، رامین رضائیان، سروش 

رفیعی، وحید امیری و مهدی طارمی.

مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی اعالم کرد

خطر ریزش ورزشگاه آزادی را تهدید نمی کند اما نیاز به مقاوم سازی دارد 
مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی 
کشــور، گفت: برای این که آزادی پایدارتر شود نیاز به 
مقاوم سازی و بهسازی داریم ولی از بابت ریزش احتمالی 

نگرانی نداریم.
مصطفــی مدبر 24 ســاعت پیش از برگــزاری دربی 84 
در گفت و گویی اظهار داشــت: در اســتادیوم آزادی نشستی با 
کارشناســان فنی که قبال مجموعه را مورد بررســی قرار داده 
بودند، داشتیم. این صحبت هایی که درباره استادیوم یکصد هزار 
نفری و نگرانی هایی که در اخبار مختلف در ســطح رسانه های 
مجازی و یا مکتوب شده بود را اخیرا داشتیم. اینها مشکلی است 
برای ما تا مراقب باشــیم تا حادثه ای رخ ندهد. حادثه پالسکو 
زنــگ خطری برای همه بود و بایــد دقت کنیم که در جاهایی 
که تجمع این چنینی داریم آن هم رشته هایی مانند فوتبال که 

هواداران زیادی دارد اتفاقی رخ ندهد.
او ادامه  داد: با اطمینان می گویم که ســازه آزادی در برابر 
مسائلی مثل نشست، افزایش جمعیت و لرزش آسیبی ندارد و 
هیچ لرزشی در این سازه نداریم و نداشتیم. با تاکید می گویم که 
برای پایدار کردن این سازه کارشناسی ها صورت گرفته است. هر 
چند که آزادی سازه پایداری است، ولی مشکالتی دارد که باید 
آنها بر طرف شــوند. این سازه بیمار است و باید هر چه  سریع تر 
قبل از این که به مشکل بزرگ تری تبدیل شود باید درمان شود.
مدبر در مورد به روز رســانی اســتادیوم آزادی، گفت : برای 
به روز رسانی آن کارهایی انجام شــده است، اما یک نیاز جدی 
داریم که این کار را انجام دهیم که این اتفاقات در  عین  حالی که 

از این مجموعه بهره برداری انجام می شود انجام خواهد شد. این 
مجموعه نیاز به مرمت، بازسازی و بهسازی دارد تا با این موارد 
بتوانیم نواقص و مشــکالت را بر طرف کرده و سال های سال از 

این مجموعه بتنی استفاده و بهره برداری کنیم.
مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور 

ادامه  داد: در ســازه هایی با این عظمت نشست طبیعی است و 
باید بهسازی و مرمت صورت گیرد.

وی در ادامــه گفت : در طول زمان و یک باره باید برای این 
مجموعه هزینه شود تا مقاوم ســازی با شدت بیشتری صورت 
بگیرد و بتوان در عین بهره برداری این اتفاق حاصل شــود. در 

سال های مختلف یعنی از سال ۶3 در مقاطع مختلف و توسط 
گروه های مختلف بررســی کارشناســانه ای در این حوزه انجام 
شــده است و بالغ بر 300 جلد بررســی دقیق از این مجموعه 
داریم. کارهای فنی که باید انجام شود و گمانه زنی های مختلف 
صورت گرفته است. معایب مشخص شده است. تاکید می کنم 
مشکالتی وجود دارد که آن هم طبیعی است. در این سازه های 
این چنینی مشــکالتی پیش می آید و باید این مجموعه ها حل 
شود تا مشکالت آن بیشتر نشود. مدبر خاطر نشان کرد: امروز 
مشکلی نیست که نگران ناپایداری و یا ریزش استادیوم آزادی 
باشــیم،  بلکه باید در ســال های آتی با بودجه ای که در اختیار 
ما قرار می گیرد مشــکالت را بر طرف می کنیــم تا بتوانیم در 

سال های دور از این مجموعه استفاده کنیم.
مدیرعامل شرکت توســعه در پایان تصریح کرد: برای دو 
سال متوالی برآورد شده است که این سازه نیاز به 1۶0 میلیارد 
تومان پول نیاز دارد تا بتوان بهسازی، مقاوم سازی، به روز رسانی 
و مقابله ســازی را انجام دهیم که این کارها در سطح رختکن، 
بتن و آب ریزش ها، همه و همه اســت. درخواست ما این است 
که در طی دو سال این بودجه در اختیار ما قرار گیرد. البته کار 
بزرگی است و امیدواریم که در طی دو سال این کارها را انجام 
دهیم. البته مبنی بر این اســت که سالی 80 میلیارد تومان در 
اختیار ما قرار بگیرد. البته این موضوع در دولت تصویب شــده 
و نمایندگان سازمان برنامه و بودجه نیز از این مجموعه بازدید 
کرده اند و اگر این بودجه در اختیار ما قرار بگیرد از سال 9۶ این 

کار را انجام خواهیم داد.

آزادکاران روس با تغییر ملیت در ترکیب تیم ترکیه در رقابت های جام جهانی کشتی آزاد به میدان خواهند 
رفت. 

رقابت های جام جهانی کشــتی آزاد روزهای 28 و 29 بهمن ماه در سالن امام خمینی)ره( شهر کرمانشاه برگزار می شود. 
تیم ترکیه که در گروه B این مســابقات با تیم های ایران، مغولستان و هند همگروه است با ترکیب نسبتا قدرتمندی در این 
مســابقات حضور خواهد یافت. این در حالی اســت که در ترکیب ترک ها کشــتی گیران روســی االصل نیز حضور دارند که 
سات« قهرمان اروپا با نام چنگیز اردوغان در وزن ۶1 کیلوگرم، و »شامیل احمد اف« با نام شامیل اردوغان در وزن 9۷  اوپن  «
کیلوگرم به میدان خواهند رفت. همچنین »سلیم یاشار« دارنده مدال نقره المپیک و نقره و برنز جهان در وزن 84 کیلوگرم 
نیز یک کشتی گیر روسی االصل با نام »کوال کورتیف« است. ترک ها از یک مربی روس نیز با نام آدام برکت )باراخوف( برای 

هدایت تیم خود بهره می برند.

تغییر ملیت کشتی گیران روس 
برای حضور در جام جهانی کشتی کرمانشاه

رقابت مدعیان برای ورود به اردوی تیم ملی کاراته
مرحله نخســت تمرینات تیم ملــی کاراته ایران با 
برگزاری رقابت های ورود به اردوی تیم ملی از هفته اول 

اسفندماه آغاز می شود.
رقابت های کاراته انتخابی ورود به اردوی تیم ملی با حضور 
منتخبین کادرفنی و نفرات برتر مســابقات قهرمانی ایران دوم 
اســفندماه برگزار و در پایان نفرات برتــر هر وزن به دور جدید 

تمرینات تیم ملی راه پیدا می کنند. 
بر همین اســاس کادر فنی تیم ملی کاراته عالوه بر نفرات 
دوم و سوم مشترک اوزان مختلف، نفرات اول رنکینگ سوپرلیگ 
کاراتــه در پایان هفته ســوم را بهمراه فرشــاد کیانی، محمد 
شــایگان، امیرحسین ســهرابی، هامون درفشی پور و مصطفی 

ایالن کشکولی به این دوره از رقابتها دعوت کرد. 
همچنین رضا عنایتی، آرش علی نژاد و اردالن گیالن پور که 
در مسابقات قهرمانی آسیا 201۶ اندونزی موفق به کسب مدال 
طال شدند به همراه هادی عرب و ابراهیم حسن بیگی به عنوان 

ذخیره های تیم ملی در مســابقات قهرمانی جهانی اتریش باید 
در رقابت های دوم اسفندماه روی تاتامی انتخابی حاضر شوند. 

این مســابقات با حضور داوران رســمی فدراسیون برگزار 
می شــود و کاراته کاهای دعوت شــده باید عصر یکشــنبه اول 
اسفندماه در مراسم وزنکشی مسابقات در سالن شهید کبکانیان 

شرکت کنند. 
نفرات اول این رقابتها به همراه مجید حســن نیا، مصطفی 
روستا، حسین سمندر، سعید فرخی، مهدی قراری زاده و سامان 
حیدری( که در مســابقات رشــت موفق به کســب مدال طال 
شدند، ذبیح اله پورشیب، سعید احمدی، امیر مهدی زاده، سجاد 
گنج زاده، بهمن عسکری، علی فداکار، ایمان سنچولی، علی اصغر 
آسیابری و مهدی خدابخشــی که در رقابت های جهانی اتریش 
حضور داشتند، چهارم اسفندماه در مرحله اول اردوهای تیم ملی 
برای آماده ســازی جهت حضور در بازی های کشورهای اسالمی 

حضور خواهند داشت.

* مجمع انتخابات فدراســیون ژیمناســتیک دهه دوم فروردین ماه برگزار می شــود. زمان برگزاری مجمع انتخاباتی فدراســیون 
ژیمناستیک از سوی فدراسیون دهه دوم فروردین ماه اعالم شد. سیدمحمدشروین اسبقیان، سرپرست فدراسیون ژیمناستیک در این 
باره تاکید کرد: انتخابات فدراسیون ژیمناستیک دهه دوم فروردین ماه و پس از تعطیالت نوروز برگزار خواهد شد. تاریخ دقیق تشکیل 
مجمع متعاقبا اعالم می شود و تمام تالش ما در فدراسیون این است که انتخاباتی بی طرفانه و به دور از هرگونه شائبه ای برگزار شود.
* بعد از برکناری مهدی هاشمی از ریاست فدراســیون تیراندازی، سرپرست جدید برای این فدراسیون تعیین شد. 
مبینی بعد از بر عهده گرفتن سرپرستی در دو حکم مشاور فنی و سرپرست دبیری در فدراسیون تیراندازی را تعیین 
کرد. در حکمی از ســوی مبینی، نواب نوری به عنوان مشاور فنی فدراسیون و مسعود شیخی فرد به عنوان سرپرست 

دبیری فدارسیون تیراندازی منصوب شدند. پیش از این نواب نوری به عنوان دبیر فدراسیون فعالیت می کرد.
* حیدری دبیر مجمع انتخاباتی فدراســیون هندبال در مورد تایید صالحیت ها و زمان برگزاری انتخابات این فدراسیون اظهار کرد: 
هنوز زمان برگزاری انتخابات مشخص نیست. این طوالنی شدن طبیعی است چون تعداد کاندیداها زیاد و 1۶ نفر است. مورد خاصی 
نیست، به هر حال تغییر و تحوالتی در معاونت ورزش قهرمانی هم صورت گرفت و باید هماهنگی برقرار شود. وزارت ورزش به دنبال 

این است که در اسرع وقت این انتخابات را قانونی برگزار کند.
* تیم ملی بســکتبال ایران دیروز در دومین دیدار دوستانه اش برابر ژاپن با نتیجه 73 بر 68 به برتری رسید و 

باخت در مسابقه نخست را جبران کرد. 
* تیم ملی بسکتبال جوانان ایران حریفانش در جام جهانی زیر 19 سال را شناخت و با تیم های آنگوال، ایتالیا و آمریکا همگروه شد.

خواندنی از ورزش ایران

کشته شدن 17 نفر در آنگوال 
بر اثر هجوم تماشاگران به زمین فوتبال

1۷ نفر در یک فاجعه ورزشی در کشور آنگوال بر اثر ورود به زمین مسابقه کشته 
و چندین نفر نیز زخمی شــدند. در یک دیدار فوتبال در کشور آنگوال در حالی که 
هواداران قصد ورود به زمین مسابقه را داشتند فاجعه رخ داد. ازدحام تماشاگران به 
حدی بود که در کناره های زمین مسابقه جایگاه خالی باقی نمانده بود. به یک باره این 
افراد قصد کردند تا وارد زمین مسابقه شوند که همین باعث شد چندین نفر کشته 
شوند.جمعیت در شهر شمالی اویگه آنگوال با شکستن فنس های کنار زمین مسابقه 
قبل از شــروع این دیدار باعث هرج و مرج در کنار زمین شدند. خیلی ها روی زمین 
افتادند و خیلی ها زیر دست و پا قرار گرفتند. ارنستو لوئیس، مدیر اجرایی بیمارستان 
محلی این شــهر به رویترز، گفت : اکثر کشته شدگان به دلیل خفگی جان باخته اند. 
خیلی از آنها زیر دســت و پا مانده اند و همین باعث شد در مجموع ۷۶ نفر کشته و 
زخمی این دیدار بر جای بگذارد که از این بین تاکنون 1۷ نفر جان خود را از دست 
داده اند. شاهدان عنوان کردند تماشاگران سعی در ورود به زمین مسابقه را داشتند 
آن هم در شــرایطی که ظرفیت هشــت هزار نفری ورزشگاه تقریبا پر شده بود. در 
پی این حادثه باشگاه ها و شخصیت های فوتبالی پیام های تسلیتی صادر کردند و با 

بازماندگان این حادثه ابراز همدردی کردند.
یان رایت خبر از بازنشستگی آرسن ونگر داد

ســتاره پیشین آرســنال اعالم کرد آرســن ونگر به او گفته که در پایان فصل 
بازنشســته می شــود. قرارداد آرسن ونگر در حالی با آرســنال در تابستان به پایان 
می رســد که هنوز صحبتی مبنی بر تمدید قرارداد او انجام نشــده اســت و به نظر 
می رســد بعد از بیش از 20 ســال باید منتظر جدایی آرسن ونگر از آرسنال باشیم.
این  در حالی اســت که توپچی های لندنی برای کسب قهرمانی و حتی سهمیه لیگ 
قهرمانــان اروپا تالش می کنند و در این برهه ونگر ۶۷ ســاله هنوز صحبتی درباره 
آینده اش در این تیم نکرده اســت. از ماسیمیلیانو آلگری که روی نیمکت یوونتوس 
قرار دارد و توماس توخل از بوروسیا دورتموند به عنوان گزینه های جدی جانشینی 
ونگر یاد می شــود. یان رایت که در تیم آرســنال در ســال 1998 نقش مهمی در 
قهرمانی توپچی ها در لیگ برتر داشــت، در این زمینه گفت : شــب گذشته با ونگر 
صحبــت کردم و اگر بخواهم کامال صادقانه با شــما صحبت کنم فهمیدم که او در 
پایان فصل آرســنال را ترک می کند. چند ساعت با ونگر حرف زدم. او صحبت هایی 
مبنی بر رفتن از تیم می کرد. اگر کســی از من بپرسد سرنوشت ونگر چه می شود، 
می گویم او می رود.یان رایت در پایان گفت : آرســنال باید خودش را برای دوران بعد 
از ونگر آماده کند. مربی جدیدی خواهد آمد و سیستم جدیدی را به باشگاه خواهد 
آورد. بدون شک شاهد تغییرات زیادی در طول فصل خواهیم بود. امیدوارم تمام این 

تغییرات به سود آرسنال شود.
بازیکنان تیم های لیگ برتر با بیشترین دستمزد هفتگی 
باالترین دســتمزد هفتگــی در قاره اروپا به یکــی از مهاجمان حاضر در لیگ 
برتر انگلیس تعلق دارد.لیگ برتر انگلیس که جذاب ترین لیگ اروپاست، گران ترین 
بازیکــن جهان را در اختیار دارد. پل پوگبا تابســتان 201۶ بــا قراردادی به ارزش 
103 میلیون یورو از یوونتوس به منچســتریونایتد پیوست اما با این حال بیشترین 
دستمزد هفتگی را بازیکن دیگری در قاره اروپا دریافت می کند. وین رونی هفته ای 
351 هزار و 205 یورو دریافت می کند. مهاجم انگلیسی بیشترین دستمزد هفتگی 
را در میان ستاره های تیم یونایتد دارد. در اذیل  به 10  بازیکنی که در تیم هایشان 
چنین شرایطی را دارند، اشاره می شود.1- وین رونی )منچستریونایتد( 351 هزار و 
205 یورو در هفته 2- ســرخیو آگوئرو و یحیی توره )منچسترسیتی( 280 هزار و 
9۶4 یورو در هفته 3- سســک فابرگاس )چلسی( 25۷ هزار و 550 یورو در هفته 
4- فیلیپــه کوتینیو )لیورپول( 1۷5 هزار و ۶02 یورو در هفته 5- مســوت اوزیل 
)آرســنال( 1۶3 هزار و 89۶ یورو در هفته ۶- کریســتین بنتکه )کریستال پاالس( 
140 هزار و 482 یورو در هفته ۷- هوگو لوریس و هری کین )تاتنهام( 140 هزار و 
482 یورو در هفته 8- جیمی واردی )لسترسیتی( 11۷ هزار و 123 یورو در هفته.

آمریکایی ها میزبان ال کالسیکو می شوند؟
دو رقیب سنتی فوتبال باشگاهی اسپانیا درحال رایزنی برای برگزاری یک بازی 

رو در رو در خاک آمریکا هستند.
احتمال دارد که تیم های فوتبال بارســلونا و رئال مادرید در اردوی پیش فصل 
تابستانی خود در شهر میامی آمریکا به مصاف یکدیگر بروند.رئال و بارسا سال 201۷ 
نیز مطابق هر ســال در تورنمنت جام قهرمانان بین المللی که جام دوســتانه است 
شرکت خواهند داشت اما امسال برخالف سال های قبل این دو تیم قصد دارند یک 
بازی رودرو انجام دهند و گزارش ها حاکی از آن اســت که آنها قصد دارند در شــهر 
میامی این بازی را انجام دهند. اگرچه مســئوالن برگزاری جام قهرمانان بین المللی 
برگــزاری ال کالســیکو در خاک آمریکا را هنوز نه رد و نه تأییــد کرده اند، رئالی ها 
پذیرفته اند که یکی از بازی های دوستانه اردوی پیش فصل شان را در استادیوم هارد 
راک در شهر میامی برگزار کنند و از قرار معلوم قرار است که این بازی به سبک بازی 
ســوپربال فوتبال آمریکایی برگزار شود به طوری که برای بین دو نیمه و در ابتدای 
آن مراســم خاصی در نظر گرفته شده اســت. جام قهرمانان بین المللی یک اردوی 
تابســتانی پیش فصل است که از 4 سال پیش برگزار می شود و اکثر بزرگان فوتبال 
اروپا در آن شــرکت می کنند. این رقابت ها در چهار قاره دنیا )آمریکا، اروپا، آسیا و 
اقیانوسیه( برگزار می شود. امسال در صورتی که توافق های الزم برای رویارویی رئال 
و بارسا صورت بگیرد تا این دو تیم بعد از 25 سال اولین ال کالسیکوی دوستانه شان 

را انجام دهند، جام قهرمانان بین المللی جذابیتی دوچندان خواهد یافت. 

صفحه 9
یک شنبه ۲۴ بهمن 1۳9۵ 

1۴ جمادی االول 1۴۳۸ - شماره ۲1۵۶۰

آگهی فقدان سند مالکیت
ســند مالکیت سه دانگ مشاع از شــش دانگ پالک 69 فرعی از 36- اصلی بخش 5 
قزوین به نام زهرا قاجار به شــماره ملی 4323190980 تحت شــماره چاپی 053757 
و 053758 صادر گردیده و حســب صورت مجلس تفکیکی به شماره 126/94/1022 
به 6 قطعه تفکیک ســپس مالک با ارائه دو برگ فرم شهادت شهود مدعی فقدان سند 
مالکیت گردیده اند و تقاضای صدور ســند مالکیت المثنی خود را نموده اند که مراتب به 
اســتناد ماده 120 آئین نامه اصالحی قانــون ثبت اعالم می گردد تا هر کس بنحوی از 
انحاء نسبت به ملک مذکور حقی داشت و یا معامالتی به نفع او شده و یا مدعی وجود 
ســند در نزد خود باشد از تاریخ انتشــار این آگهی تا مدت ده روز ضمن مراجعه به این 
اداره اعتراض خود را با ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید و چنانچه در 
ظرف مدت مقرر اعتراض به این اداره نرســد و یا درصورت اعتراض اصل سند مالکیت 
ارائه نشــود اداره ثبت المثنی ســند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم 

خواهد کرد این آگهی در یک نوبت به شرح ذیل منتشر خواهد شد.
تاریخ انتشار: 95/11/24

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه ۲ 
قزوین- علی شهسواری 1271/ م الف

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای محمد صادقی دارای شناســنامه شــماره18 به شــرح دادخواست به کالسه 
951143 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان فایق صادقی به شناسنامه 97 در تاریخ 1395/9/30 در اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- محمد صادقی 
فرزند فایق ش ش 18 ت ت1353 پسر متوفی، 2- حسین صادقی فرزند فایق ش ش 
14 ت ت 1366 پســر متوفی، 3- سامان صادقی فرزند فایق ش ش 3750054797 
ت ت 1368 پســر متوفــی، 4- نجیبه صادقی فرزند فایــق ش ش 3761316704 
ت ت 1344 دختــر متوفی، 5- عایشــه صادقی فرزند فایــق ش ش 2 ت ت 1350 
دختر متوفی، 6- زینــب صادقی  فرزند فایق ش ش 353 ت ت 1357 دختر متوفی، 

7-فاطمه صالحی فرزند رحمان ش ش 255 ت ت 1315 همسر متوفی.
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در سه نوبت پی درپی ماهی 
یــک مرتبه آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشــد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف ســه ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد.
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف- ناجی

حصر وراثت

قاضی شورای حل اختالف شماره ۲ مجتمع مرکزی 
شهرستان زاهدان - محمدرضا طاهری نسب

زاهدان - خیابان مصطفی خمینی - جنب سازمان تعزیرات حکومتی - مجتمع 
شوراهای حل اختالف استان سیستان و بلوچستان

خواهان رونوشــت حصر وراثت محمدگل شــه بخش فرزند جالل بشناسنامه 11 صادره 
حوزه 3 زاهدان به شــرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالسه 9511۷4 از این شورا 
درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان حورملک  شه  
بخش فرزند عبدالنبی بشناســنامه 5 صادره حوزه 3 زاهدان در تاریخ1395/10/14 در 

اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به
1- متقاضی با مشخصات فوق الذکر )فرزند متوفیه(

2- شــانظر شــه بخش فرزند جالل بشناســنامه 58۶ صادره حوزه یک زاهدان )فرزند 
متوفیه(

3- خدانظر شــه بخش فرزند جالل بشناســنامه 9832 صادره حوزه دو زاهدان )فرزند 
متوفیه(

4- مســعود شه بخش فرزند جالل شماره ملی 3۶1021۷19۷ صادره حوزه سه زاهدان 
)فرزند متوفیه(

5- منصور شــه بخش فرزند جالل بشناسنامه 3۶10۷3۷۶۶2 صادره حوزه یک زاهدان 
)فرزند متوفیه(

۶- صابره شه بخش فرزند جالل بشناسنامه 585 صادره حوزه سه زاهدان )فرزند متوفیه(
۷- هاجره شــه بخش  فرزند جالل بشناســنامه 9833 صادره حوزه دو زاهدان )فرزند 

متوفیه(
8- ساحره شه بخش فرزند جالل بشناسنامه 92 صادره حوزه دو زاهدان )فرزند متوفیه(
9- مریم شه بخش فرزند جالل بشناسنامه 2۶ صادره حوزه دو زاهدان )فرزند متوفیه(

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 شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.

م الف 3451

)آگهی تحدید حدود اختصاصی
پالک ۶۰/7۵9- اصلی(

نظر به این که عملیات تحدید حدود اختصاصی ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی به 
مســاحت 130631 مترمربع مورد تقاضا محمدطیب مالئی پلی فرزند حســن به نسبت 
312/5 ســهم مشاع از 1000 سهم از ششدانگ و احمد بازماندگان فرزند حسن به نسبت 
187/5 ســهم مشاع از 1000 سهم مشاع و ام هانی مالئی فرزند حسن به نسبت 187/5 
سهم مشــاع از 1000 سهم مشاع و شمســیه مالئی پلی فرزند حسن به نسبت 187/5 
ســهم مشاع از 1000 سهم مشاع و کریم اقبالی فرزند حسین به نسبت 125 سهم مشاع 
از 1000 ســهم مشاع همگی از ششــدانگ واقع در بندرپل بخش دو بندرعباس تاکنون 
به عمل نیامده اســت. بدین وسیله بنا به درخواست نامبردگان و برابر ماده 15 قانون ثبت 
عملیات تحدید حدود پالک فوق الذکر در روز چهارشنبه مورخ 95/12/18 ساعت 8 صبح 
در محل انجام خواهد شــد. لذا به موجب این آگهی بــه کلیه مالکین و مجاورین اخطار 
می شود که در روز و ساعت مقرر در آگهی در محل حضور یابند. بدیهی است در صورت 
عدم حضور تحدید حدود با معرفی مالک یا نماینده قانونی وی انجام خواهد شــد. بنا بر 
ماده )20( قانون ثبت، مجاوری که نســبت به حدود یا حقــوق ارتفاقی حقی برای خود 
قائل اســت می تواند ظرف مدت ســی )30( روز از تاریــخ تنظیم صورت مجلس تحدید 
حدود به وســیله اداره ثبت به مرجع صالحیت دار عــرض حال دهد. ضمنا برابر ماده 86 
آئین نامه قانون ثبت اعتراض باید کتبی و مســتقیما به این اداره تســلیم گردد و معترض 
بایــد ظرف مدت یک ماه از تاریخ تنظیم اعتراض به مرجع ثبتی، دادخواســت به مرجع 
ذیصــالح قضائی تقدیم نماید. در غیر این صورت متقاضی ثبــت یا نماینده قانونی وی 
می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواســت را دریافت و به اداره 

ثبت تسلیم نماید.
 تاریخ انتشار: 1395/11/24

اسمعیل ربیعی نژاد- رئیس ثبت اسناد و امالک 
                          منطقه دو شهرستان بندرعباس

شناســنامه مالکیت )برگ ســبز( خودروی پراید مدل 1378 
بــه شــماره انتظامی 213د74 ایــران 59 به شــماره موتور 
00093671 به شماره  شاســی S1442278150849 متعلق 
به اینجانب سلمان صبوحی فرزند حسن شماره شناسنامه 156 

صادره از گرگان مفقود گردیده از درجه اعتبار ساقط است.

ســند کمپانی و سند دفترخانه )انتقال و فروش( خودروی 
تاکســی پیکان مدل 1372 به رنگ زرد خورشــیدی به 
شماره موتور 1127201480 به شماره شاسی 72408485 
به شــماره پالک 585 ت41 ایران 17 به نام علی رضائی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت هوشــمند بــه شــماره 4131030 مربوط 
بــه خودرو کامیون بنز 1921 به شــماره انتظامی

 562 ع 56 ایران 73 مدل 62 رنگ نارنجی شماره 
موتور 10/039831 شــماره شاسی 55-059122 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

تامین ایمنی دربی از سوی آتش نشانی 
هشــتادوچهارمین دیدار دو تیم پرسپولیس و اســتقالل امروزدر ورزشگاه 
بزرگ آزادی برگزار خواهد شــد و براین اساس آتش نشانی نیز همچون گذشته 
تمهیداتی را برای تامین ایمنی تماشاگران این دیدار پیش بینی کرده است. سید 
جالل ملکی ســخنگوی سازمان آتش نشانی تهران با بیان اینکه آتش نشانان در 
ورودی ها و قســمت های مختلف ورزشگاه آزادی و همچنین معابر منتهی به آن 
حضور خواهند داشــت، اظهار کرد: در مجموع 14 دستگاه خودروی سنگین و 
نجات و همچنین 5 دستگاه موتورسیکلت در این بخش ها حضور خواهند داشت.
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران با بیان اینکه حضور 
آتش نشــانان در قالب استقرار ثابت و گشت زنی انجام خواهد شد، گفت: بیش از 
۷0 آتش نشــان تامین ایمنی این دیدار را برعهده خواهند داشت و افزون بر آن 
ایستگاه 20 سازمان آتش نشانی در محوطه ورزشگاه آزادی در آماده باش بوده و 
تمامی ایستگاه های آتش نشانی به منظور پشتیبانی از هر نوع حادثه احتمالی در 
آماده باش هســتند. ملکی با بیان اینکه بیش از 10 نفر از مدیران ارشد سازمان 
نیز به منظور کنترل اوضاع ایمنی و نظارت بر آتش نشانان در محل حضور دارند، 
گفت: درخواســت ما از تماشاگران این اســت که در صورت بروز هر نوع حادثه 
احتمالی، ضمن حفظ خونســردی، موضوع را به آتش نشانان مستقر در محل یا 

سامانه 125 اطالع دهند.
داوران دربی ۸۴: امیدواریم ادامه دهنده راه شهدا باشیم 
علیرضا فغانی، محمدرضا منصوری، سعید علی نژادیان و اشکان خورشیدی 
داوران  دیدار هشتاد و چهارمین شهرآورد پایتخت ضمن ابراز رضایت از نامگذاری 
دربی 84 به نام شهدای چوار اعالم کردند: سی امین سالروز شهدای چوارایالم را 
گرامی می داریم و امیدواریم همه ما ادامه دهنده راه شهدا باشیم .  علیرضا فغانی 
با ابراز همدردی با خانواده شــهدای چوار افزود: بسیار متاسفیم که مسابقه 23 
بهمن ســال ۶5، با سوت داور مسابقه پایان  نیافت و حتی داور عزیز مسابقه نیز 

به شهادت رسید.
منصوریان: می خواهیم جایگاه پرسپولیس را به هم بریزیم 
علیرضا منصوریان ســرمربی اســتقالل پیش از برگزاری دیدار دربی برابر 
پرســپولیس اظهار داشت: دربی امروز50 -50 است. ما با احترام به پرسپولیس 
نگاه می کنیم. جایگاه خوب پرسپولیس به ما انرژی می دهد تا برویم و این جایگاه 
را به هم بریزیم. هجمه ای که روی ما بود، از ابتدای فصل وجود داشت. من جلوی 
السد هم گفتم که وقتی سرمربی استقالل هستید، نمی توانید بیشتر از 24 ساعت 
از یک پیروزی خوشحال باشید چون هواداران عادت به برد دارند. ما باید مقابل 
پرسپولیس باهوش و زیرک باشیم. اینکه من چقدر با بازی رفت فرق کرده ام باید 
بگویم که فقط موهای صورتم کمی سفید شده است. در بازی رفت خیلی تحت 
فشــار بودم و این بازی هم به این شکل است. تجربیاتم در نیم فصل اول برایم 

مفید بود. امیدوارم هر دو تیم بدون مصدوم دادن از بازی خارج شوند. 
برانکو:تالش می کنیم روند بردهایمان ادامه داشته باشد

برانکو سرمربی تیم پرسپولیس گفت: فضای این دربی با دربی قبلی متفاوت 
اســت. هر دو تیم با چند برد متوالی وارد این بازی می شــوند. استقالل بعد از 
راهیابی به لیگ قهرمانان آســیا که بابتش به آنهــا تبریک می گویم گام به این 
میدان می گذارد. مطمئنم که یک جنگ ورزشی پیش روی ماست. طبیعی است 
که تمام تالشــمان را می کنیم تا در روند بردهایمان باقی بمانیم و استقالل هم 
این تالش را می کند. همه بازیکنان ما ســالم و سالمت هستند. فقط کامیابی نیا 
به دلیل محرومیت در این بازی نیســت. وی در ادامه صحبت هایش به وضعیت 
اســتقالل اشاره کرد و عنوان داشت: اســتقالل االن اعتماد به نفس خوبی دارد. 
نســبت به دربی قبلی وضعیت بهتری دارد. همه بردهایی که داشته اند از جمله 
بازی با السد و تغییراتی که در تیم داشته اند و دست به جوانگرایی زده اند، قطعا 
با انگیزه می آید. آنها برای خوشبینی خود و میل به برد، دالیل خودشان را دارند. 

این می تواند باعث برگزاری یک بازی ورزشی عالی شود. 
عزیزی: با اصرار هاشمی نسب در سیاه جامگان ماندم 

سرمربی تیم فوتبال ســیاه جامگان می گوید خسته شده است اما به اصرار 
مهدی هاشمی نســب به کارش در این تیم ادامه می دهد. خداداد عزیزی اظهار 
داشــت: کاش فقط مشکل ما گل نزدن بود. ما مشکالت دیگری هم داریم. تیم 
یک قران پول ندارد. بازیکنان قسمتی از قرارداد خود را گرفته اند اما مربیان تیم 
هیچ پولی دریافت نکرده اند. نه اینکه پول ندهند، پولی نیست که بخواهند بدهند. 
مــن تیم را به دندان گرفته ام. نمی دانم چرا هر کجا که می روم، تیمم پول ندارد 
اما تا چه زمانی باید تیم را به دندان بگیرم. عزیزی ادامه داد: می خواســتم دیگر 
در تمرین ها شــرکت نکنم اما با اصرار هاشمی نسب که گفت بازیکنان سه چهار 
بازی است که خوب بازی می کنند ولی نتیجه نمی گیرند، برگشتم و به کار ادامه 
دادم. من احســاس می کنم ایراد جای دیگری است. چگونه فوتبالیستی که در 
لیگ برتر توپ می زند، دروازه خالی را گل نمی کند و موقعیت تک به تک را هدر 
می دهد؟ حتما جایی از کار ایراد دارد. دوســت نداشتم بیایم اما شما ببینید. در 
بازی با گســترش فوالد در نیمه دوم فوق العاده بودیم، در دیدار با فوالد بد کار 
نکردیم و بازی با صبا هم موقعیت زیاد داشــتیم اما گل نشد و این نشان دهنده 

این است که از لحاظ تاکتیکی خوب هستیم.
شهباززاده به نفت می رود؟!

سجاد شهباززاده که هفته گذشته بخاطر محرومیت تراکتورسازی در پنجره 
نقل و انتقاالت زمســتانی نتوانسته بود با این تیم قرارداد خود را نهایی کند، در 
آستانه پیوستن به نفت تهران قرار گرفته است. البته به نتیجه رسیدن شهباززاده 

با نفتی های پایتخت منوط به توافق او با مسئوالن تراکتورسازی است.
ویسی در سپاهان ماندنی است

تیم ســپاهان در هفته بیست و یکم مسابقات لیگ برتر با نتیجه ای عجیب 
3 بــر صفر در نقش جهان مغلوب میهمان خود شــد، تا عــالوه بر رقم خوردن 
ســنگین ترین و البته اولین شکســت )در لیگ برتر و پس از بازسازی( آن ها در 
نقش جهان، امیدهای آن ها برای کســب سهمیه آسیایی کمتر از قبل شود و با 
قبول این شکست به رتبه نهم سقوط کنند. این شکست، واکنش های مختلفی 
به همراه داشت و در برخی از گمانه زنی ها به اخراج ویسی پرداخته شد. در همین 
خصوص مهدی اخوان سرپرســت باشگاه سپاهان ضمن رد صریح این موضوع، 
گفته است: »این شایعه به هیچ عنوان درست نیست. ما جمعه تمرینات را تعطیل 
کردیم و از دیروز برای بازی با پرسپولیس در هفته 22 لیگ برتر استارت زدیم. 

ویسی هم قطعا در این بازی تیم را هدایت می کند.«
احتمال حضور وریا غفوری در دربی

علیرضا منصوریان در خالل نشســت مطبوعاتی خود در پاسخ به سؤالی که 
راجع به مصدومیت وریا غفوری مدافع راســت این تیم از وی پرسیده شد گفت: 
مصدومیت وریا چندان جدی نیست و این احتمال می رود که نام او را در لیست 
بازیکنان حاضر در دربی بگذاریم. مدافع راســت استقاللی ها در جریان بازی این 
تیم مقابل السد مصدوم شد و پس از بازی عنوان شده بود که وی دیدار حساس 
دربی را از دســت داده اما اکنون و با نوید منصوریان هواداران استقاللی امیدوار 

شدند که این بازیکن بتواند در این دیدار به میدان برود.
اقدام عجیب کنفدراسیون فوتبال آسیای مرکزی 

تیم های ملی فوتسال و امید ایران در تاریخ 11 اردیبهشت ماه برای برگزاری 
مســابقات تدارکاتی با تیم های بزرگســاالن و امید ازبکســتان راهی این کشور 
خواهد شــد و هر تیم دو دیدار برگزار می کند.این در حالی اســت که مسئوالن 
کنفدراسیون فوتبال آسیای مرکزی از تاشکند ازبکستان درخواست برگزاری یک 
تورنمنت فوتسال را در ایران داشته اند.عباس ترابیان رئیس کمیته فنی و توسعه 
فوتسال در این خصوص گفت: ما اواخر ماه آپریل باید با تیم ازبکستان بازی کنیم 
ولی مرکز کنفدراســیون آسیای مرکزی )کافا( در تاشکند از ما خواسته اند تا از 
تاریخ اول تا ششــم می )12 تا 1۷ اردیبهشت( در تهران یک تورنمنت فوتسال 
برای تیم های زیر 20 سال برگزار و تیم های این تورنمنت را هم خودمان دعوت 
کنیم!وی افزود: برگزاری این تورنمنت شــدنی نیســت. کافا اگر خودش برنامه 
داده، بایــد تیم ها را هم خــودش دعوت کند. این برنامه یک مقدار ما را ناراحت 
کرده ولی در صدد هستیم تا با رایزنی آنرا برطرف کنیم. ترابیان تاکید کرد: این 
برنامه یا احتماال لغو خواهد شد و یا به تاریخ دیگری موکول می شود چرا که خود 
ازبکستانی ها از تیم امید و ملی ما دعوت کرده اند که به این کشور برویم و بازی 

کنیم. با این شرایط برگزاری تورنمنت در تاریخ مقرر ممکن نیست.
باشگاه عربستانی نیز از نقل و انتقاالت زمستانی محروم شد

فدراســیون فوتبال عربستان اعالم کرد که باشگاه الشباب با رای فیفا حتی 
حــق عقد قرارداد با بازیکنان آماتور و داخلی را ندارد. این رای بعد از محرومیت 
الشباب از خرید بازیکنان بین المللی صادر شده است.ممنوعیت خرید بازیکن در 
باشگاه الشباب شامل تمام رده های سنی می شود و این باشگاه تا سال آینده حق 
خرید و جذب نفرات جدید ندارد. ســخت گیری فیفا در بحث بدهی بین المللی 
باشــگاه های مختلف در سراســر دنیا و بخصوص ایران سر و صدای زیادی به پا 
کرده است. پیش از این دو باشگاه استقالل تهران و تراکتورسازی ایران به خاطر 

همین مسئله از جذب بازیکن محروم شده بودند.

بازگشت تراکتورسازی به لیگ برتر با پیروزی پر گل مقابل ذوب آهن
 قلعه نویی در انتظار لغزش پرسپولیس در دربی

شاگردان امیر قلعه نویی موفق شدند با پیروزی برابر ذوب آهن فاصله خود را با صدر جدول کمتر کنند.
دو تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز و ذوب آهن اصفهان از ساعت 15 دیروز در هفته بیست و یکم لیگ برتر در ورزشگاه 
یادگار امام تبریز به مصاف هم رفتند که در پایان شاگردان امیر قلعه نویی موفق شدند با نتیجه 4 بر یک ذوب آهن را شکست 
دهند و اختالف خود را با پرسپولیس به شش امتیاز کاهش دهند.گل های تراکتورسازی را در این دیدار محمد ایران پوریان )از 
روی نقطه پنالتی - ۶(، لوسیانو ادینیو )31(، محمد ابراهیمی )39( و مهدی کیانی )94( وارد دروازه رشید مظاهری کردند.تک 
گل شاگردان مجتبی حسینی را نیز مهدی رجب زاده به زیبایی در دقیقه 35 از روی ضربه کاشته به ثمر رساند. سیدمهدی 
سیدعلی قضاوت این دیدار را برعهده داشت که در جریان مسابقه به هادی محمدی و لوسیانو ادینیو از تراکتورسازی و محمد 
نژادمهدی از تیم ذوب آهن کارت زرد نشان داد. با این برد، تراکتورسازان توانستند شمار امتیازات خود را در جدول رده بندی 
به عدد 41 برســانند و اختالف امتیازی شــان با پرسپولیس را به شش امتیاز کاهش دهند. شاگردان امیر قلعه نویی حاال باید 
منتظر دربی امروز استقالل و پرسپولیس باشند. قلعه نویی امیدوار است که بازیکنان تیم سابقش بتوانند پرسپولیس را شکست 

بدهند تا این تیم بتواند همچنان در کورس قهرمانی بماند.

حدیث دشت عشق

به یاد شهید »محمد رضا فرجادی کوشا«
نذرهای یک شهید برای اعزام به جبهه  

شهید »محمدرضا فرجادی کوشا« تاریخ 20 خرداد 
134۷ پاي به عرصه گیتي نهاد. درپي تربیت اســالمي 
در محیط خانواده به ســوي مســجد روي آورد و نجواي 
دلنشــین قرآن و فریاد پرصالبت تکبیرش هنوز در یاد و 
خاطره نمازگزاران مســجد المهدي)عج( محله باغ خزانه 

تهران مانده است.
سرانجام در فروردین ســال 13۶0 در سن 13سالگي به آرزوي خود دست 
یافت و به عضویت بســیج درآمد و در زمینه امور تبلیغات به فعالیت پرداخت و 

این مسئولیت را تا زمان شهادت بي وقفه ادامه داد.
 براي عزیمت به جبهه ها و پیوستن به جمع رزمندگان، بارها از طریق مراکز 
مختلف اعزام اقدام کرد و هر بار به دلیل کمي ســن با مخالفت مسئولین مواجه 
مي شد، او نیز مانند بسیاري از هم سن و سالهاي خودش با دستکاري شناسنامه 
خود و افزودن 2 سال به ســنش، با گریه و خواهش توانست موافقت مسئولین 
اعزام را به دســت آورد  و در بهمن ســال 13۶1 به خیل عظیم رزمندگان  در 
جبهه های غرب کشــور پیوست و در ارتفاعات قصر شیرین  در خطوط پدافندي 

به عنوان بي سیم چي به انجام تکلیف پرداخت.
شــهید »کوشا« به تاریخ 2۷ اردیبهشــت 13۶2، در منطقه قصرشیرین به 

فیض عظمای شهادت نائل آمد و به جمع یاران شهیدش ملحق گشت.

امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختتساویبردبازيتیم

1201۴512۸523۴7. پرسپولیس 

22111۸2321715۴1. تراکتورسازی 

32097۴291۸113۴. استقالل 

۴21966261۸۸33. ذوب آهن 

521611۴1916329. گسترش فوالد 

6217۸6252۴129. استقالل خوزستان 

7217۸62525029. پیکان 

۸217۸62۴2۴029. نفت تهران 

12۸-9217772526. سپاهان 

10216962221127. فوالد 

523-11215۸۸1621. سایپا 

۸22-12215791۸26. صنعت نفت آبادان 

919-1321310۸1625. پدیده 

1119-1۴21۴7101526. صبای قم 

1217-15213۸101۴26. سیاه جامگان 

1613-162127121531. ماشین سازی تبریز 

جدول رده بندی لیگ برتر - جام خلیج فارس

فدراسیون جهانی والیبال در گزارشی به انتخاب سرمربی جدید تیم ملی والیبال ایران پرداخت.
فدراســیون جهانی والیبال نوشته است: از بعد از چندین ماه فدراسیون والیبال ایران باالخره سرمربی و جانشین رائول لوزانو 
در تیم   ملی ایران را انتخاب کرد. کوالکوویچ یک قرارداد دو ســاله را با فدراســیون ایران امضا کرده و در صورت رضایت دو طرف 
این قرارداد به مدت دو سال دیگر تمدید می شود. محمدرضا داورزنی، سرپرست فدراسیون والیبال ایران در این باره گفت : ما برای 
آماده کردن یک تیم خوب و قوی برای المپیک 2020 توکیو کوالکوویچ را به عنوان مربی انتخاب کردیم. هیئت رئیسه فدراسیون 
نیز به این نتیجه  رسید که کوالکوویچ می تواند این کار را برای ایران انجام بدهد. کوالکوویچ کار خود در دنیا حرفه ای سرمربیگری 
با تیم   ملی صربستان آغاز کرد. در سال های اخیر ایران رشد خوبی در والیبال داشته است. این تیم برای نخستین بار راهی المپیک 
شد و در برزیل حاضر بود. آن ها هم چنین در رقابت های قهرمانی جهان در سال 2014 ششم شدند. قهرمانی سال های 2011 و 

2013 قهرمانی آسیا  و چهارمی لیگ جهانی 2014 از افتخارات سال های گذشته ایران است.

گزارش FIVB از انتخاب کوالکوویچ 
به عنوان سرمربی تیم ملی ایران

http://www.varzesh3.com/team/پرسپولیس
http://www.varzesh3.com/team/تراکتورسازی
http://www.varzesh3.com/team/استقلال
http://www.varzesh3.com/team/ذوب-آهن
http://www.varzesh3.com/team/گسترش-فولاد
http://www.varzesh3.com/team/استقلال-خوزستان
http://www.varzesh3.com/team/پیکان
http://www.varzesh3.com/team/نفت-تهران
http://www.varzesh3.com/team/سپاهان
http://www.varzesh3.com/team/فولاد
http://www.varzesh3.com/team/سایپا
http://www.varzesh3.com/team/صنعت-نفت-آبادان
http://www.varzesh3.com/team/پدیده
http://www.varzesh3.com/team/صبای-قم
http://www.varzesh3.com/team/سیاه-جامگان
http://www.varzesh3.com/team/ماشینسازیتبریز

