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حدیث دشت عشق

فدراســیون تیراندازی آخرین مرحله از مسابقات مرحله مقدماتی اهداف پروازی سال ۹۵ را برگزار کرد و 
علیرغم اصرار تیراندازان، هیچ حکم و مدالی به نفرات برتر داده نشد. 

در آیین نامه ای که تصویب شــده قرار بر این شــده که مسابقات بدون حکم و مدال برگزار شود و تنها آخرین رقابت که 
فینال فینالیست هاســت با اهدای حکم و مدال انجام شود. سه مرحله از مســابقات را فدراسیون برگزار کرد؛ یک مرحله در 
کرمان و دو مرحله به میزبانی باشگاه مهام تهران برگزار شد که باشگاه ها به اختیار خود حکم و مدال دادند. البته حکم ها از 
ســوی رئیس باشگاه امضا می شود.شرکت در هر مرحله مسابقات اهداف پروازی هزینه زیادی برای تیراندازان به همراه دارد 
اما فدراسیون در مقابل، حکم و مدال نمی دهد که تیراندازان با امضای نامه ای درخواست کردند که به قهرمانان حکم و مدال 
داده شــود اما این اتفاق رخ نداد.تیراندازان باید ۵۰ هزار تومان برای ورودی پرداخت کنند. برای هر راند ۶۰ هزار تومان که 
هزینه ۴۰ فشــنگ و ۲۵ بشقابک است و در مجموع ۳۰۰ هزار تومان برای پنج راند باید هزینه کنند. هر تیرانداز ۳۵۰ هزار 
تومان پرداخت می کند اما دریغ از مدال و حکم. هزینه تمرین رسمی در ۳ راند نیز ۱۸۰ هزار تومان است. البته تمرین رسمی 
برای تیراندازان اختیاری اســت که با احتســاب این مبلغ هزینه به بیش از ۵۰۰ هزار تومان می رسد. سعید اسدی خیاوی از 
تیراندازان اهداف پروازی در این خصوص گفت: ما نامه ای را با امضای نزدیک به پنجاه تیرانداز نزد هاشمی رئیس فدراسیون 
بردیم و ایشان برخورد خوبی نیز داشتند و به نواب نوری ارجاع دادند اما دبیر فدراسیون با لحن بدی برخورد کردند و گفتند 

که اگر وزیر ورزش هم بیاید آیین نامه را تغییر نمی دهد.

مسابقات ۵۰۰هزار تومانی تیراندازی بدون حکم و مدال! 

نایب رئیس ســابق کمیته ملــی المپیک با بیان اینکه 
کیومرث هاشــمی حق دخالت در انتخابات فدراسیون ها و 
حتــی امور اجرایی کمیته ملــی المپیک را ندارد، گفت که 
برخی با »لولو« نشــان دادن IOC به دنبال بیشتر ماندن در 
قدرت هســتند. گزیــده ای از تازه ترین صحبت های مهدی 

قدمی در ادامه می آید:
* تکلیف به برگزاری و عدم برگزاری انتخابات فدراسیون ها 
در حدود اختیارات کمیته ملی المپیک نیســت و چنانچه 
چنیــن ادعایی شــده این موضــوع خود دخالــت در کار 
فدراسیون ها است و کمیته ملی المپیک حق چنین دخالتی 

را ندارد. 
* IOC نیــز چنین حقــی ندارد که به این شــکل در امور 
مدیریــت ورزش یک کشــور دخالت کنــد، البته می تواند 
از کمیته ملی المپیک بخواهد موارد نقض آشــکار منشور 
المپیک را در فدراســیون ها بررســی کند و چنانچه ســوء 

جریانی مشاهده شد، صرفا تذکرات اصالحی بدهد.
* چنانچــه کمیته ملی المپیک در ایــن موضوع محق هم 
بود نباید با انجام مکاتبه، علیه کشــور سندسازی می کرد،  
بلکه از یک ســو می بایســت در تعامل بــا مقامات وزارت 
ورزش و جوانان و فدراســیون های ورزشــی به آن دسته از 
فدراسیون هایی که اساسنامه آنها هنوز به تصویب فدراسیون 
بین المللی نرســیده کمک می کرد تا این فرایند را به آسانی 

طی کنند. 
*چطور تمام یا عمده بودجه یک فدراسیون را دولت بدهد و 
حق نظارت نداشته باشد؟ این مهم را IOC بهتر از هر کسی 
درک می کند چرا که در تالش اســت ورزش در کشورهای 
مختلف توســعه یابد نه این کــه دولت ها حمایت خود را از 
ورزش سلب کنند. تبدیل کردن IOC به لولو، مصرف داخلی 
دارد تا از این طریق منافع مدیرانی که بر مســند هســتند 

تامین شود و البته این افراد بر مسند قدرت باقی بمانند. 
*رئیس کمیته ملی المپیک نمی تواند در رأس کمیته ملی 
المپیک باشد و از دولت حقوق بگیرد. این بر خالف ضوابط 
است و چنانچه چنین مطلبی صحت داشته باشد، باید تمام 

حقوق دریافتی را به خزانه دولت برگرداند. 
*بر مبنای نص صریح اساسنامه کمیته ملی المپیک، ریاست 
کمیته  شغل نیست و پست سازمانی تلقی نمی شود و کسی 
نمی تواند بابت این مسئولیت، تحت هیچ عنوانی )مستقیم 
و یا غیرمستقیم( حقوق و مزایا دریافت کند. از سوی دیگر 
چنانچه هاشــمی مامور به کمیته  نشده است باید همچون 
سایر کارکنان وزارت ورزش و جوانان در تمام ساعات کارکرد 
اداری در وزارت ورزش و جوانــان حضور پیدا کند و با انجام 
وظایف خود حقوق بگیرد، در حالی که هاشــمی ظاهرا در 
کمیته  حضور تمام وقت دارد که این یعنی بر سر کار اصلی 

خود حضور ندارد و غایب محسوب می شود.

موضع گیری نایب رئیس سابق علیه کمیته ملی المپیک 

IOC را »لولو« نشان می دهند تا در قدرت بمانند!

امیدواری برای شروع عصر جدید دوومیدانی 
رئیس فدراســیون جهانی دوومیدانی در جلسه ساالنه دوومیدانی اروپا ابراز 

امیدواری کرد سال ۲۰۱7 شروع عصر جدیدی برای این رشته باشد.
در جلسه ســاالنه دوومیدانی اروپا که برنامه های مختلفی برای پیشرفت و 
گسترش دوومیدانی مطرح شد، سباستین کو سخنرانی کرد. کو که سال گذشته 
به ریاست فدراسیون جهانی دوومیدانی رسیده بود، سختی ها و دوران پر از فراز و 
نشیبی را در این فدراسیون پشت سر گذاشته است. در یک سال اخیر، افشاگری 
زیادی در زمینه فســاد مالی در فدراســیون جهانی صورت گرفته است. رئیس 
فدراســیون جهانی دوومیدانی با اشــاره به این دوران سخت، اظهار کرد: وقتی 
برای تلف کردن نداریم. باید امنیت را برقرار کنیم و یکپارچگی را در فدراسیون 
ایجاد کنیم. همچنین باید پروسه ضد دوپینگ در دوومیدانی را هم تغییر بدهیم. 
نمی توانیم تا ســال ۲۰۱9 یا ۲۰۲۳ صبر کنیم. به همین خاطر در ماه دسامبر 
رای گیری می کنیم تا اصالحات مشــخص شوند. سباستین کو همچنین اعالم 
کرد امیدوار است تا سال ۲۰۲۲ دوومیدانی عضو چهار رشته ورزشی برتر باشد.

اعتراض به حضور میلیاردرها در فوتبال انگلیس
هواداران چارلتون با پرتاب عروســک های خوک بــه داخل زمین، اعتراض 

خودشان را نسبت به حضور مالکان گسترده در فوتبال انگلیس نشان دادند.
مدت هاســت مالکان تیم های انگلیســی را میلیاردرهایی از سراسر جهان 
تشــکیل می دهند. حضور این افراد ثروتمند در راس باشــگاه های انگلیسی با 
مشــکالت زیادی از جمله باال رفتن هزینه بلیت های ورزشگاه همراه شده است. 
به همین خاطر هواداران چارلتون در بازی روز گذشــته خود )شنبه( دست به 
اعتراض زدند و با پرتاب عروســک های خوک به داخل زمین، نارضایتی خود را 
از حضور مالکان و به فروش رفتن باشگاهشــان ابراز کردند. در بازی چارلتون و 
کاونتری سیتی در لیگ دسته یک انگلیس، پرتاب عروسک های خوک به داخل 
زمین به حدی شدت گرفت که داور مسابقه مجبور شد در دقیقه نخست، برای 
دقایقی بازی را متوقف کند.  چارلتون که سال ها در لیگ برتر انگلیس بود، مدتی 
اســت از سطح نخســت فوتبال انگلیس فاصله گرفته است و هواداران این تیم 

سیاست های مالکان باشگاه را دلیلی برای این مسئله می دانند.
افت قند خون رونالدو در جریان بازی با بتیس 

کریستیانو رونالدو شب فوق العاده ای را برابر بتیس پشت سر گذاشت و در 
برتری ۶-۱ رئال خوش درخشید. رئال پس از ۳ تساوی متوالی در اللیگا شنبه 
شــب در زمین بتیس به برتری خیره کننده ۶-۱ دســت یافت. ایسکو دو گل و 
مارســلو، بنزما، واران و رونالدو دیگر گل های رئال را به ثمر رساندند.در جریان 
بازی دوربین های تلویزیونی رونالدو را در حالی که از تیم پزشکی رئال درخواست 
قرص می کرد شکار کردند. ویسنته آسپیتارته، گزارشگر رادیویی در توئیتر خود 
فاش ساخته است که قرص درخواستی رونالدو گلوکز بوده و او به دلیل افت قند 
خونش چنین تقاضایی داشــته است. این اولین بار نیست که رونالدو در جریان 
بازی از این قرص اســتفاده می کند. ســال ۲۰۱۳ در نیمه دوم بازی با سلتا در 

باالئیدوس نیز رونالدو دچار افت قند خون شد و درخواست قرص گلوکز کرد.
محمد فرح و روت بیتیا؛ دوومیدانی کاران سال اروپا 

 ،Golden track gala دونده انگلیسی و ورزشکار پرش ارتفاع اسپانیا در مراسم
دوومیدانی کاران مرد و زن سال اروپا شدند. در مراسم Golden gala امسال، محمد 
فرح و روت بیتیا، جایزه دوومیدانی کار سال اروپا را کسب کردند.مراسم امسال 
برای محمد فرح ۳۳ ساله، تاریخی بود زیرا او اولین مرد دوومیدانی کاریست که 
ســه بار جایزه gala را دریافت کرده است. او در ســال های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ نیز 
دوومیدانی کار سال اروپا شده بود. در  المپیک ۲۰۱۶، محمد فرح با قهرمانی در 
دوی پنج هزار و ۱۰ هزار متر توانســت دومین مرد تاریخ باشد که مدال طالی 
این دو رشته را در دو دوره المپیک کسب کرده است. پیش از او فین الس ویرن 
توانسته بود در این دو رشته دو بار مدال طالی  المپیک را به دست بیاورد.محمد 
فرح با کسب مدال طالی ۱۰ هزار متر در المپیک ریو، اولین مرد دوومیدانی کار 
بریتانیایی شــد که سه مدال طال  المپیک دارد. او همچنین در اروپا سریع ترین 
مرد در دوی ۱۵۰۰، ســه هزار و پنج هزار و ۱۰ هزار متر است. بیتیا، ورزشکار 
پرش ارتفاع اسپانیا نیز که ۳7 سال دارد، جایزه Golden gala زنان را کسب کرد. 
او در  المپیک ریو، مســن ترین قهرمان در رشــته پرش بود. درخشش بیتیا در 
المپیک ریو باعث شد که او اولین زن دوومیدانی کار اسپانیا باشد که مدال طالی 

المپیک را کسب می کند.
سیصدوپنجاهمین برد بوفون در سری  A ایتالیا

کاپیتــان و دروازه بان تیم فوتبال یووه با پیــروزی مقابل اودینزه رکوردی 
جدید را به نام خود ثبت کرد. یوونتوس شــنبه شب در رقابت های سری آ ایتالیا 
موفق شد اودینزه را با نتیجه ۲ بر یک شکست دهد تا رکوردی جدید برای جان 
لوئیجی بوفون، کاپیتان بیانکونری ثبت شود. بوفون با پیروزی شب گذشته یووه 
برابر اودینزه موفق شد سیصد و پنجاهمین برد خود در رقابت های سری آ ایتالیا 

را به نام خود ثبت کند.

دیدار دوستانه تیم ملی فوتبال ایران برابر عراق در دبی
تیم ملی فوتبال ایــران در دیداری به مصاف عراق خواهد رفت. این خبری 
است که رئیس  فدراسیون فوتبال عراق آن را اعالم کرده است. تیم ملی فوتبال 
ایران در هفته پنجم انتخابی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه سه شنبه بیست و پنجم 
آبان ماه در مالزی به مصاف سوریه خواهد رفت. کارلوس کی روش، سرمربی تیم  
 ملی فوتبال ایران قصد دارد برای آمادگی هر چه بیشــتر شــاگردانش برای این 
دیدار حســاس یک دیدار دوستانه را برگزار کند. ایران پیش از این قرار بود که 
با تایلند دیداری دوستانه داشته باشد که این دیدار به علت مرگ پادشاه تایلند 
لغو شد. رئیس  فدراسیون فوتبال عراق در گفت وگویی که با سایت عراقی الموجز 
داشــت تاکید کرد که تیم   ملی فوتبال این کشــور در دیداری دوستانه در دبی 
به مصاف ایران خواهد رفت. عبدالخالق مســعود، رئیس  فدراسیون فوتبال عراق 
اعالم کرد که این دیدار بنا به درخواســت فدراسیون فوتبال ایران برگزار خواهد 
شد و زمان آن ۱9 آبان و در دبی خواهد بود. این درحالی است که »کامل زغیر« 
سخنگوی فدراسیون فوتبال عراق نیز در گفت وگویی جداگانه با اعالم خبر دیدار 
تیم های ملی ایران و عراق گفته که ایران و عراق قرار اســت روز ۱۶ آبان ماه در 
تهران به مصاف هم بروند. او هم چنین گفته تیم عراق ۱9 آبان با اردن دیداری 

دوستانه خواهد داشت.
هاشمی: وزارت ورزش مخفیانه به استقالل و پرسپولیس پول نداده است

معاون توسعه منابع و پشتیبانی وزارت ورزش و جوانان، گفت : وزارت ورزش 
و جوانان تاکنون رقمی به صورت پنهانی به دو باشــگاه استقالل و پرسپولیس 
تزریق نکرده و این دو باشگاه با حمایت هواداران اداره می شوند. مناف هاشمی در 
جمع خبرنگاران درباره این که آیا وزارت ورزش و جوانان به صورت مخفیانه به 
دو باشگاه استقالل و پرسپولیس پول می دهد یا خیر، اظهار کرد: وزارت ورزش و 
جوانان تاکنون هیچ پولی را به صورت مخفیانه به این دو باشگاه پرداخت نکرده 
و ما نتوانسته ایم این دو باشگاه را از نظر مالی حمایت کنیم. حتی در یک مقطع 
زمانی به طور جدی به دنبال واگذاری این دو باشــگاه به بخش خصوصی بودیم 
و سه بار نیز مزایده برگزار شد، ولی بی نتیجه  ماند و از آن به بعد این دو باشگاه 
به روش دیگر در حال اداره شــدن هستند.وی خاطرنشان کرد: سرخابی ها برند 
خاص خــود را دارند و می توانند بدون این کــه وزارت ورزش و جوانان به آنها 
کمکــی کند فعالیت خود را ادامه دهند. ما می توانیم با فعال کردن ظرفیت های 

هر دو باشگاه از توانایی های آنها استفاده کنیم.
پیروزی ارزشمند وردربرمن با مربی ایرانی تبارش

وردربرمن در ادامه روند خوب خود با الکساندر نوری یک پیروزی ارزشمند 
دیگر را به دست آورد و این بار بایرلورکوزن را از پیش رو برداشت.در ادامه هفته 
هفتم رقابت های بوندســلیگا یک دیدار برگزار شد. وردربرمن با الکساندر نوری، 
سرمربی ایرانی خود پیروزی ارزشمندی را در خانه به دست آورد و با نتیجه دو 
بر یک برابر بایر لورکوزن به پیروزی رســید تا نشــان دهد که به روزهای خوب 
خود برگشته است. در سه بازی اخیر وردربرمن با هدایت نوری این تیم 7 امتیاز 
به دســت آورده و خود را از قعر جدول رده بندی دور کرد تا جایی که این تیم 
با 7 امتیاز در رده ســیزدهم جدول رده بندی قرار گرفت. این در حالی است که 
لورکوزن با ۱۰ امتیاز به رده نهم ســقوط کرد. در جدول رده بندی بایرن مونیخ 
با ۱7 امتیاز صدرنشین است و تیم های هرتابرلین و دورتموند به ترتیب با ۱۴ و 

۱۳ امتیاز در رده های دوم و سوم جای دارند.
شکست پانیونیوس در حضور ۹۰ دقیقه ای شجاعی و انصاری فرد

پانیونیوس که از حضور بازیکنان ایرانی اش بهره می برد مغلوب المپیاکوس 
شد. هفته پنجم ســوپرلیگ یونان شنبه شب برگزار شد که در مهمترین بازی 
پانیونیوس میزبان المپیاکوس بود و با دو گل از این تیم شکست خورد. در این 
دیدار از هر دو تیم یک بازیکن اخراج شد.کریم انصاری فرد و مسعود شجاعی در 
ترکیب اصلی حضور داشتند و 9۰ دقیقه بازی کردند. پانیونیوس با 9 امتیاز در 

جایگاه سوم قرار دارد.
طاهری: بابت پرونده گابریل از ما امتیاز کم نمی شود

سرپرســت باشگاه پرسپولیس با اشــاره به وضعیت آنتونی گولچ، مدافع - 
هافبک کروات تیم فوتبال این باشــگاه گفت: در قرارداد ایشان بندهایی وجود 
دارد که طبق آن باید کارها را انجام دهیم و طبق قرارداد کارها را دنبال می کنیم. 
علی اکبر طاهــری در مورد پرونده گابریل فرناندوی برزیلــی افزود: امتیازی از 
ما کســر نمی شــود. اتفاقاً چند بازیکنی که از ما جدا شــدند، با صحبتی که با 
مدیربرنامه های شان داشتیم، قرار شد به صورت اقساطی، مطالبات شان پرداخت 
شود. تا به حال نیز چند قسط داده شده و باقی آن نیز به زودی پرداخت می شود. 

ما با تعامالتی که داریم، مشغول پرداخت بدهی ها هستیم.
فرار گسترش فوالد از قعر جدول با برتری مقابل پدیده

گسترش فوالد تبریز موفق شــد اولین برد خود در فصل جاری را مقابل 
پدیده مشــهد جشن بگیرد. دو تیم گســترش فوالد تبریز و پدیده مشهد از 
ســاعت ۱۵ دیروز در ورزشــگاه بنیان دیزل تبریز، آخرین دیدار هفته هشتم 
لیــگ برتر را آغاز کردند. در این دیــدار، رضا خالقی فر در دقیقه ۳۱ موفق به 
گلزنی شــد تا گسترش با کســب برد در پایان نیمه اول به رختکن برود. در 
نیمه دوم، حمالت گســترش ادامه یافت و این تیم توانست دو بار دیگر توسط 
رضا خالقی فر در دقیقه )۵۳( و لوســیانو پریرا )7۶( دروازه حریف را باز کند و 
با برتری ۳ بر صفر پدیده را پشــت سر بگذارد.بیژن حیدری داور این بازی به 
محسن حسینی و رضا خالقی فر از گسترش و یونس شاکری و میالد کمندانی 
از پدیده کارت زرد نشان داد. با این نتیجه، گسترش فوالد هشت امتیازی شد 
و از قعــر جدول به مکان دوازدهم صعود کرد. پدیده نیز با هفت امتیاز به رده 

پانزدهم جدول تنزل یافت.
استقبال خوب بحرینی ها از تیم جوانان

سرپرســت تیم فوتبال جوانان گفت: مردم و مســئوالن بحرین استقبال 
ویژه ای را از تیم فوتبال ایران انجام دادند. بهزاد آزاد در پاسخ به این سوال که 
آیا در طول روزهای گذشته ایرانیان حاضر در بحرین از تیم ملی ایران استقبال 
کرده انــد، گفت: ایرانیان چندان زیادی از تیم ملی اســتقبال نکردند اما مردم 
بحرین به شدت ما را دوست دارند و به بازیکنان تیم ملی ابراز عالقه می کنند. 
در حال حاضر شــرایط تیم ملی در بحرین بســیار خوب است. سرپرست تیم 
فوتبال جوانان ایران با اشاره به استقبال خوب بحرینی ها افزود: در هتل بسیار 
خوبی اسکان یافته ایم و اتوبوس ویژه ای در اختیار ما قرار داده شده است. زمین 
تمرین، غذا و امکانات در سطح بسیار خوبی است و بحرینی ها به خوبی از تیم 
ملــی میزبانی کرده اند.آزاد در واکنش به اینکه پیش از این نگرانی هایی درباره 
نحوه میزبانی بحرینی ها وجود داشت گفت: شیخ سلمان رئیس کنفدراسیون 
فوتبال آســیا پیش از شروع مسابقه ها به فریدون معینی رئیس کمیته جوانان 
فدراســیون فوتبال اطمینان داده بود که هیچ مشکلی برای تیم ملی فوتبال 
ایران به وجود نمی آید و تا به حال هم بهترین نوع میزبانی را از ما انجام داده اند. 
در روز ورود به بحرین مســتقیما وارد CIP شــدیم و بدون اینکه چمدان ها و 
وســایل بازیکنان بررسی شود، به هتل منتقل شــدیم و در کمترین زمان از 

فرودگاه عبور کردیم.

 * مرحله نخست اردوی تیم ملی بزرگساالن وزنه برداری از ابتدای آذرماه با دعوت از ۱۴ وزنه بردار رده سنی جوانان به همراه 
وزنه برداران المپیکی )۵ملی پوش( آغاز می شود.

* قائم مرابیان مربی تیم ملی شیرجه، شهنام نظرپور و مجتبی ولی پور را دو شیرجه روی اعزامی به رقابت های 
قهرمانی آسیا در ژاپن معرفی کرد و گفت: طبق صحبت های رئیس فدراسیون، دو شیرجه رو به همراه یک مربی 
به مســابقات قهرمانی آسیا ژاپن اعزام خواهند شد. شهنام نظرپور و مجتبی ولی پور از بهترین شیرجه روهای 
ایران هســتند که به این رقابت ها اعزام خواهند شد و سه شیرجه روی دیگر نیز تا روز پایانی اردو در کنار این 
دو به تمرین های خود ادامه خواهند داد.تیم   ملی شــیرجه پس از سه دوره غیبت، در رقابت های قهرمانی آسیا 

ژاپن شرکت خواهد کرد.
* تیم ملی کبدی ایران در چهارمین دیدار خود در رقابت های قهرمانی جهان در هندوســتان، ژاپن را مغلوب کرد. پنجمین 
دوره رقابت های کبدی قهرمانی جهان با حضور ۱۲ کشور از پنج قاره از ۱۶ مهرماه در شهر احمدآباد در حال برگزاری است. 
تیم ملی کبدی ایران در این رقابت ها بعد از سه برد در مقابل آمریکا، تایلند و کنیا در چهارمین دیدار خود توانست با نتیجه 

۳۸ بر ۳۴ برابر ژاپن پیروز شود و همچنان جایگاه خود در صدر جدول را حفظ کند.

خواندنی از ورزش ایران

آگهی مزایده اموال منقول

مدیر اجرای احکام شعبه اول - سلیمانی

بموجب رای اداره کار بشــماره ۲۳9-9۴/۱۰/۲۱ صادر شــده در پرونده کالسه 9۵۰۰۴۸ شعبه اول دادگاه عمومی مالیر: 
موضوع پرونده اجرایی کالســه 9۵۰۰۵۸ این اجرا حکم به محکومیت محکوم علیه شــرکت فرم بتن - بنیامین غالمی به 
پرداخــت مبلغ 77/9۱۳/۶۱۸ بابت حقوق معوقه در حق محکوم له آقای محمدرضــا کائید صادر گردیده، لذا این اجرا به 
درخواســت محکوم له اقدام به فروش اموال توقیفی که توسط کارشناس بشرح زیر توصیف و ارزیابی شده مینماید و مقرر 
اســت از ساعت 9 الی ۱۰ مورخ چهارشــنبه ۱۳9۵/۸/۱9 در محل اجرای احکام شعبه اول مالیر از طریق مزایده بفروش 
برسد: مزایده از قیمت پایه کارشناسی ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال شروع می شود و به هر شخص حقیقی و یا حقوقی که باالترین 
قیمت را پیشــنهاد نماید فروخته خواهد شــد. ده درصد وجه مزایده فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی 
از خریدار اخذ و مابقی ظرف مدت یک ماه از خریدار وصول و پس از انجام مراحل قانونی و صدور دستور تملیک از سوی 
دادگاه مــورد مزایــده بنام خریدار منتقل خواهد شــد. در صورت که خریدار در مهلت یک مــاه مقرر بقیه وجه مزایده را 
نپردازد سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد. در صورت ایصال اعتراض از 
سوی اشخاص ذینفع ظرف یک هفته از تاریخ مزایده  نسبت به نحوه انجام مزایده تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه 
مورد مزایده را به خریدار تحویل و تملیک نخواهد شــد. ضمنا متقاضیان به شــرکت در مزایده می توانند در مدت پنج روز 
قبل از مزایده با هماهنگی این اجرا از مال مورد مزایده دیدن نمایند. مال مورد مزایده و بهای آن طبق نظر کارشناس به 
این شرح است: بموجب نظریه کارشناسی شماره ۱۴۱۰۰۳۱۸ یک دستگاه سرند واقع در نزدیکی دریاچه کوثر ساختمان 
فرم بتن متعلق به آقای بنیامین غالمی جورابی: یک دســتگاه ســرند سه طبقه زرد رنگ به ابعاد تقریبی دو در چهار متر 
واقع در منتهی علیه ساختمان فاقد الکتروموتور مشخصات دستگاه مخصوص کارخانجات ماسه شویی قیمت دستگاه سرند 

فوق الذکر در حال حاضر چهار میلیون تومان است. ارزش کلی برابر ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال برآورد گردیده است.

نوبت اول رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای/خانم خسرو کشــاورز مافی دارای شماره ملی ۵۰997۸۱7۲۱ به شرح 
دادخواســت به کالســه 9۵۰99۸۲۸9۰۳۰۰۲۸۳ از این شــورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان طاهر کشاورز 
مافی بــه شــماره ملی ۵۰99۱7۱۶۰۵ در تاریــخ ۱۳7۶/9/۱۶ در اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 
۱- پری کشــاورز مافی دارای ش.ش ۱۳۴ دختر متوفی ۲- خسرو کشاورز 
مافی دارای ش.ش ۶ پســر متوفی ۳- هادی کشــاورز مافی دارای ش.ملی 
۵۰99۸۴۶7۴۲ پســر متوفی ۴- عذرا کشاورز مافی دارای ش.ش 77 دختر 
متوفی ۵- محبوبه کشــاورز مافــی دارای ش.ش 9۶ دختر متوفی ۶- اکبر 
کشــاورز مافی دارای ش.ش 97 پســر متوفی 7- جعفر کشاورز مافی دارای 

ش.ش ۱۰۲ پسر متوفی ۸- زهرا مافی دارای ش.ش ۲۲7 همسر متوفی.
اینــک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یــک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشــد از 
تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

قاضیشعبهخانوادهشورایحلاختالفشهربوئینزهرا

رونوشت آگهی حصر وراثت

رئیس شعبه شورای حل اختالف 4 کرج - هاشمی

خانم نیمتاج پناهی ارسی دارای شناسنامه شماره ۸۴۱ به شرح دادخواست 
به کالســه 9۵۰۴۸۳/۴ از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شــادروان دوســتعلی اجاقلو بشناسنامه شماره 
9۵۵ در تاریخ ۱۳9۵/۶/۳۰ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته، ورثه 

حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
فرزنــد  اجاقلــو ت ت ۱۳7۱/7/۲۰ ش ش ۰۳۱۰7۵۶۶۵۰  ۱- ســعید 

دوستعلی فرزند
فرزنــد  اجاقلــو ت ت ۱۳7۶/۸/۲۶ ش ش ۰۳۱۱۶79۶۱7  ۲- حمیــد 

دوستعلی فرزند
۳- مهدی اجاقلو ت ت  ۱۳۸۰/۸/۵ ۰۳۱۲۳9۴۶۶7 فرزند دوستعلی فرزند

۴- نیمتاج پناهی ارســی ت ت ۱۳۵۶/7/۳۰ ش ش۸۴۱ فرزند ســیف اله 
نسبت همسر

۵- علی اصغــر اجاقلو ت ت ۱۳۱۶/۲/۶ ش ش ۵۳9۰۰۲9۲۲۴ فرزند عزیز 
نسبت پدر

۶- زهرا اشرفی ت ت ۱۳۱۱/۸/۸ ش ش۲۶۸  فرزند حسنعلی نسبت مادر
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد.

آگهی ابالغ
بدینوســیله آقای حمیدرضا محمدی که فعاًل مجهول المکان می باشد ابالغ می گردد که آقای علی صالحی پاک دادخواستی 
به خواسته فک پالک به طرفیت شما تقدیم که به کالسه ۱۲۱/9۵۰۴۱۵ح ثبت و برای روز یکشنبه 9۵/9/7 ساعت ۸/۳۰ 
صبح وقت رسیدگی تعیین گردیده، لذا مراتب جهت تقاضای خواهان در اجرای مقررات ماده 7۳ قانون آئین دادرسی مدنی 
دادگاه های عمومی و انقالب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار محلی همدان درج می گردد خوانده می تواند 
ظرف یک ماه از تاریخ انتشــار آگهی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به شعبه ۱۲۱ سابق ۱۱۲ جدید واقع 
در میدان بیمه- پشــت ثبت احوال- انتهای کوچه مشکی مراجعه و در روز و ساعت مقرره فوق در جلسه رسیدگی حاضر 
و هرگونه دفاعی دارد به عمل آورد واال شــورا غیاباً رســیدگی و تصمیم مقتضی صادر خواهد نمود و چنانچه منبعد آگهی 

دبیرخانه112شورایحلاختالفهمدانالزم شود یک نوبت و مدت آن ده روز خواهد بود.

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

قطعه یک ایالم
۱- آقای ســجاد مظفری، فرزند آقاجان، به کد ملی ۴۵۰۱۲9۵۳۳۳ به استناد رای شماره 
۱۳9۵۶۰۳۱۵۰۰۱۰۰۱۳۰7 مــورخ ۱۳9۴/9/۱۵ مقدار پنج و یک ســوم دانگ مشــاع از 
ششــدانگ یک باب ساختمان، به مســاحت ۱۰۳/۰۲ مترمربع، پالک شماره 7۲۵ فرعی از 
۱۲۱۵ اصلی، واقع در ایالم- روبروی تپه پایه یک- کوچه عقیل، خریداری شــده از بختیار 

منصوری و منتسب به مالکیت علی اکبر شنبه ای.
در صورتیکه اشــخاص ذینفع به رای اعالم شده اعتراض داشته باشند می توانند ظرف مدت 
دو ماه و در مورد آگهی های اصالحی ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار آگهی، اعتراض خود 
را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی 
تقدیم دادخواســت را به اداره ثبت محل تحویل دهد در این صورت اقدامات ثبت موکول به 
ارایه حکم قطعی دادگاه است در صورتیکه اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض 
گواهی تقدیم دادخواســت را به دادگاه عمومی محل ارایه نکند اداره ثبت محل مبادرت به 

صدور سند مالکیت می نماید، صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
تاریخ انتشار آگهی نوبت اول: 9۵/7/۱۱
تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم: 9۵/7/۲۶

صفری- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک- شهرستان ایالم

شــرکت مخابرات ایران- منطقه یزد درنظر دارد نگهداری شبکه کابل و هوایی مرکز 
شــهید مالئیان بافق و توابع به شرح و کیفیت مندرج در اسناد مربوطه را از طریق مناقصه 
عمومی واگذار نماید، لذا از کلیه اشــخاص حقیقی و حقوقی واجد شــرایط و تشــخیص 
صالحیت شــده توســط مراجع ذی ربط دعوت می شــود پــس از واریز مبلــغ ۵۰/۰۰۰ 
ریال به حســاب جام شــماره ۱۶۴۴۴۴۴۴7۲ بانک ملت شــعبه مرکزی یزد با شناســه 
۳۴۰۰۰۸۰۲۶۸۱۲9 به نام شرکت مخابرات ایران- منطقه یزد حداکثر تا تاریخ 9۵/۸/۳ در 
وقت اداری به واحد قراردادهای این شــرکت واقع در میدان امام حسین)ع( ساختمان مرکز 
امام حسین)ع( مراجعه و با ارائه فیش بانکی اسناد مناقصه را دریافت و پس از تکمیل، آنها 
را مهر و امضاء نموده و به ضمیمه پیشنهاد خود و سایر مدارک حداکثر تا تاریخ 9۵/۸/۱۵ 

به دبیرخانه این شرکت واقع در ساختمان مذکور تحویل و رسید اخذ نمایند.
مدارک الزم:

۱- تضمین شــرکت در مناقصه به مبلغ ۹8/700/000 ریال به صورت ضمانتنامه بانکی یا 
چک بانکی تضمینی یا واریز وجه نقد به حســاب جام شــماره ۱۶۴۴۴۴۴۴7۲ بانک ملت 
شعبه مرکزی یزد با شناسه ۳۴۰۰۰۸۰۲۶7۱۸۱ به نام شرکت مخابرات ایران- منطقه یزد.

۲- اسناد مناقصه
قابل توجه شرکت کنندگان:

* به پیشنهادهای مبهم، فاقد امضاء، مشروط، فاقد سپرده، با سپرده مخدوش، با سپرده 
کمتر از میزان مقرر، با چک شــخصی و نظایر اینها و همچنین پیشنهادهایی که بعد از 

زمان مقرر در آگهی واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
* هرگونه FOC در LOP ممنوع بوده و در نرخ پیشنهادی، باید ارزش قیمت تخفیف 

و موارد رایگان در کل اجزاء مناقصه سرشکن شود.
* در صورت درج آگهی در روزنامه اســتانی مالک زمان توزیع اســناد و تحویل آنها به 

دبیرخانه این شرکت تاریخ چاپ در روزنامه کثیراالنتشار سراسری می باشد.
* این مناقصه یک مرحله ای بوده و گشــایش پاکت ها در تاریخ ۹۵/8/16 در محل 
اداره پشــتیبانی و تدارکات شرکت به نشــانی- یزد- میدان امام حسین)ع( ساختمان 

شرکت مخابرات استان یزدمرکزی مخابرات منطقه یزد می باشد.

مناقصه شماره ۹۵/۱۲
شرکت مخابرات استان یزد 

سهامی خاص
صاحب عکس مقابل آقای شــیرزاد پناهی نوبت دوم

فرزند غالمعلی از حدود ۲ سال پیش از منزل خود 
در شــهرکرد خارج و دیگر مراجعه ننموده است 
کسانی که از نامبرده اطالعی دارند خواهشمند 
است با شماره تلفن ۰9۰۱۵9۲۵۸۲۲ تماس و 
خانواده ای را از نگرانی و چشم انتظاری برهانند 

و مژدگانی دریافت دارند.

آگهیدعوتمجمععمومیفوقالعادهشرکتتوانمند
هلیاماهران)سهامیخاص(بشمارهثبت11624

هیئتمدیره

بدینوســیله از کلیه ســهامداران یــا نمایندگان قانونی شــرکت توانمنــد هلیا ماهران 
)ســهامی خاص( به شــماره ثبت ۱۱۶۲۴ دعوت می گردد تا در جلســه مجمع عمومی 
فوق العاده مورخ 9۵/۸/۸ ساعت ۱7 در محل مرکز اصلی شرکت به آدرس: قم- روبه روی 
پمپ بنزین جاده اراک ۲۰ متری عالمه طباطبایی پالک ۴۸ کدپستی ۳7۱۳9۸۳۴۶۶ 

تشکیل می گردد، حضور بهم رسانند.
دستور جلسه: انحالل شرکت

آگهی دعوت سهامداران شرکت رویان بافت )سهامی خاص(

هیئتمدیرهشرکت

به شماره ثبت 4۵۵ و شناسه ملی 1076008۵۹3۵ جهت تشکیل مجمع عمومی عادی 
به طور فوق العاده بدینوســیله از کلیه سهامداران شــرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع 
عمومی عادی به طور فوق العاده که در ساعت ۱۰ مورخ ۱۳9۵/۸/۱۲ به آدرس تنکابن- خیابان 

گلیجان زنگیشا محله کدپستی ۴۶۸۱۱۱9۳۴۱ تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه: ۱- انتخاب اعضای هیئت مدیره، ۲- انتخاب بازرسین، ۳- انتخاب روزنامه 

کثیراالنتشار، ۴- سایر موارد که در صالحیت مجمع فوق باشد.

رئیس فدراسیون والیبال مذاکره 
لوزانو با فدراسیون لهستان را تکذیب 
کرد و گفت هنوز هیچ قراردادی بین 
لوزانو و فدراســیون لهستان بسته 

نشده است.
محمدرضا داورزنی، رئیس فدراسیون 
والیبــال در خصوص مذاکــره و قرارداد 
لوزانو، ســرمربی تیــم   ملــی والیبال با 
فدراسیون لهســتان، اظهار کرد: من این 
موضوع را تکذیب می کنــم و ما در حال 
بررســی عملکرد این مربی و نحوه اداره و 
مربیگری تیم هســتیم. از سوی دیگر هم 
به دنبال یک برنامه چهار ساله هستیم و 
تمام تالشمان بر این است که در  المپیک 

۲۰۲۰ در جمــع چهــار تیم نهایی قرار بگیریــم. اگر نتوانیم 
با لوزانو به این هدف مهم برســیم قطعا بــا وی دیگر قرارداد 
نخواهیم بســت اما به  هر حال در حال بررســی عملکرد او بر 
اساس اهداف پیش بینی شده هستیم. اگر  به این جمع بندی 
برسیم که می توانیم با او در جمع چهار تیم برتر  المپیک قرار 
بگیریــم، با وی ادامه خواهیم داد. اگر به نتیجه  الزم نرســیم 

قرارداد خود را منتفی خواهیم کرد.
وی ادامه  داد: همچنیــن اگر نیاز به دعوت مربی دیگری 
برای هدایت تیم   ملی بزرگســاالن باشــد این کار را به زودی 
انجــام خواهیم داد. ما یک برنامــه ۲+۲  داریم یعنی ابتدا به 
فکر مسابقات قهرمانی جهان در سال ۲۰۱۸ هستیم و سپس  
المپیک ۲۰۲۰ توکیو هستیم. تمام تالشمان بر این است که با 
تیم هایی که توانسته اند به جمع چهار تیم برتر المپیک برسند، 

برنامه ریزی خود را طبق آنها پیش ببریم.
وی ادامــه  داد: عجله ای بــرای تعیین تکلیف در خصوص 
ســرمربی تیم   ملی نداریم و با حوصله ایــن موضوع را دنبال 
خواهیم کرد تا در چهار سال پیش رو کار را با خیال آسوده پیش 
ببریم. رئیس فدراســیون والیبال  اضافه کرد: ما در حال  حاضر 

هشت تیم ملی در فدراسیون داریم که ویترین فدراسیون، تیم  
 ملی بزرگساالن است. کار این تیم پس از پایان لیگ داخلی  و 
در تاریخ بیست و پنجم اسفند ماه آغاز خواهد شد. قطعا چند 

ماه قبل از آن تکلیف کادرفنی مشخص خواهد شد.
داورزنــی درباره موضوع نامه IOC بــه ایران در خصوص 
اصالح اساسنامه فدراسیون های ورزشی نیز، خاطر نشان کرد: 
ما در والیبال مشکلی نداشتیم و پنج سال پیش که اساسنامه 
خود را به فدراســیون جهانی فرســتادیم بر همان اساس نیز 
کار خود را انجام دادیم. به نظر من چنین مســائلی موضوعات 
داخلی اســت و باید در داخل کشــور حل و فصل شود. من 
رسانه ای شدن چنین مکاتباتی را نمی پسندم و در  عین  حال 
نمی توان نقش دولت را نیز انکار کرد. رئیس فدراسیون والیبال 
در ادامــه گفت : دولت نقــش نظارتی بر فدراســیون ها دارد. 
بسیاری از مجموعه های ورزشــی دولتی هستند، ولی دولت 
حق دخالت ندارد. طی ۱۰ ســالی که من رئیس فدراســیون 
بودم دولت نقش نظارتی داشــته است و هیچ گاه نشده است 
که در مسائل داخلی دخالتی داشته باشد. این که ما بخواهیم 
بر طبل چنین موضوعاتی بکوبیم و آنها را به این شکل عنوان 

کنیم برای ورزش کشور مناسب نیست.

مدیر تیم های ملی جودو گفت: سرمربیان تیم های 
ملی آقایان و بانوان ظرف یــک هفته  تا 10 روز آینده 

مشخص خواهند شد. 
محمدرضا رودکی که در زمان سرپرستی رشید خدابخش 
در فدراسیون جودو به عنوان مدیر تیم های ملی انتخاب شده 
بود و در رقابت های المپیک نیز در کنار تیم   ملی حضور داشت، 
با روی کار آمدن محمد درخشــان به عنوان رئیس جدید این 
فدراســیون بار دیگر در ســمت مدیریت تیم های ملی جودو 
ابقا شــد. همچنین عباس فالح، عضو سابق تیم   ملی و دارنده 
مدال های آسیایی به عنوان مشاور فنی تیم های ملی انتخاب 
شد. مسعود خسروی نژاد، مربی اختصاصی جواد محجوب نیز 

به عنوان دبیر سازمان تیم   ملی کار خود را آغاز خواهد کرد.
رودکی پس از ابقا در سمتش در گفت و گویی اظهار داشت: 
درخشــان از همان ابتدا اعالم کرد قصد چنین کاری را دارد و 
نمی دانم بعد از این همه مدت رسانه ها امروز این خبر را اعالم 
کردند. امیدوارم که بتوانم در ادامه هم برای تیم   ملی مثمرثمر 
باشم و به اهداف جودوی ایران کمک کنم. مدیر تیم های ملی 
جودو درباره معرفی ســرمربیان تیم های ملی آقایان و بانوان و 

علت به درازا کشیدن شدن این موضوع، خاطر نشان کرد: در 
حال  بحث و بررسی روی گزینه های مختلف داخلی و خارجی 
هستیم تا بهترین کادرفنی را هم در تیم   ملی آقایان و هم در 
تیم   ملی بانوان انتخاب کنیم. شدیداً درگیر این کار هستیم و 
ان شاء اهلل ظرف یک هفته  تا ۱۰ روز آینده تکلیف تیم های ملی 

مشخص خواهد شد.
وی ادامه  داد: برای تیم   ملی بزرگساالن  آقایان قصد داریم 
از ســرمربی داخلی اســتفاده کنیم و در کنار آن از یک مربی 
خارجی نیز مورد استفاده قرار دهیم، اما سرمربی بانوان قطعا 
خارجی خواهد بود و از بین گزینه های ازبک، قزاق و اوکراین 
یک نفر انتخاب خواهد شــد.رودکی در ادامه همچنین اعالم 
کرد : محمد منصوری، ســرمربی تیم   ملی جودوی جوانان نیز 
به فعالیت خود در این پست ادامه خواهد داد. وی در پایان با 
اشاره به این که برخی از افراد در قبال فدراسیون جودو دست 
به شــیطنت می زنند، گفت : قطعاً این گونه سنگ اندازی ها را 
از مراجــع قانونی پیگیری خواهیم کرد تــا نگذاریم به جودو 
ضربه ای وارد شــود. یک ســری اطالعــات را نیز جمع آوری 

کرده ایم و در حال شکایت از طریق مراجع قانونی هستیم.

سرویس ورزشی-
بهداد ســلیمی رکــورددار حرکــت یک ضرب 
وزنه برداری جهان در تازه ترین صحبت های خود تاکید 
کرد که حقش را در مســابقات المپیک پایمال کردند 
اما برای جلوگیری از محروم شــدن وزنه برداری ایران، 

حاضر است از فدراسیون جهانی عذرخواهی کند. 
علی مرادی درباره  تصمیم ایران نسبت به نامه فدراسیون 
جهانی وزنه برداری مبنی بر عذرخواهی سلیمی، انوشیروانی و 
فدراســیون در جلسه هیئت رئیسه IWF بیان کرد: با توجه به 
نامه ای که فدراسیون جهانی ارســال کرد، موضوع در جلسه 
شــورای عالی فنی فدراســیون مطرح و قرار شد موضوع که 
از سوی فدراســیون جهانی مطرح می شود، ما نیز با توجه به 

اتفاقاتی که در المپیک ریو رخ داد از اعضا دلجویی کنیم.
او ادامه داد: نامه ای را توســط انوشیروانی، سلیمی و خود 
فدراسیون تهیه کردیم اما چنان چه تشخیص دادند سلیمی و 
انوشیروانی هم باید در جلسه باشند شرایط را فراهم می کنیم 
تا آنهــا بیایند. اما اگر به همین نامه اکتفا کنند در آنجا اعالم 
می کنیم که ورزشــکار و مربی براساس احساسات پاک خود 
عمل کردند و مجموعه فدراسیون درصدد آرام کردن جو بود و 
از اعضای هیئت اجرایی فدراسیون جهانی دلجویی می کنیم. از 
آن جا که متاسفانه برخی افراد داخل پیکره فدراسیون جهانی 
شــیطنت هایی را انجام می دهند و ما ایرانی ها نیز اهل تعامل 
هستیم بهتر است براساس تعامالت متقابل موضوع مورد بحث 

و بررسی قرار گیرد و حل شود.
رئیس فدراســیون وزنه برداری در پاســخ به این پرسش 
کــه منظور او از شــیطنت برخی افراد »جلــود عراقی، دبیر 
کل کنفدراســیون آســیا« اســت، تصریح کرد: این طور به 

نظر می رســد. روز شــنبه به ما خبر دادند که مسابقات جام 
باشگاه های آسیا لغو شده است. این در حالی است که دو تیم 
ذوب آهــن و ملی حفاری برای حضــور در این رقابت ها آماده 
می شــدند و حتی در ترکیب تیم ذوب آهن قهرمانان المپیک 
ریو حضور داشتند و این تیم درصدد به خدمت گرفتن سلیمی 
هم بود. اما به دلیل ســوء مدیریت برخی افراد این مســابقات 
کنسل شد و این افراد شیطنت هایی نیز در فدراسیون جهانی 
دارند بنابراین ما باید با تعامل با مســئوالن ارشــد فدراسیون 

جهانی سوء تفاهم ها را رفع کنیم. 

مرادی در پاســخ به پرســش دیگری مبنــی بر این که 
هم چنان معتقدید هیئت ژوری در مورد ســلیمی به حق رای 
نــداد؟ تاکید کرد: ما در کنار این کــه برای حفظ ارزش های 
فدراســیون جهانی و نظم و انضباط آن، دلجویی خواهیم کرد 
اما اعــالم می کنیم رای هیئت ژوری کم لطفی بوده اســت و 
برخی از اعضای هیئت ژوری به قوانین اولیه آشنا نیستند زیرا 
لرزش شانه خطا نیســت و بهداد هم خطای آرنج انجام نداد. 
این موضوع نشــان می دهد برخی افراد عامدانه رای داورها را 

عوض کردند.

سلیمی: الزم باشد، عذرخواهی می کنم
اما روز گذشــته به غیر از علی مرادی، بهداد سلیمی نیز 
به این موضوع واکنش نشــان داد و گفت: اگر عذرخواهی من 
به صالح ورزش و وزنه برداری باشــد این کار را انجام می دهم. 
رکوردار حرکت یک ضــرب وزنه برداری جهان در گفت و گویی 
با خبرگزاری ایسنا اظهار داشت: مطیع تصمیمات فدراسیون 
هستم. اگر عذرخواهی من به صالح ورزش و وزنه برداری ایران 

باشد و این کار دل مردم را شاد کند انجام می دهم.
ســلیمی در پاسخ به این پرســش که فکر نمی کند این 
عذرخواهــی یعنــی پذیرفتن ایــن که حق بــا هیئت ژوری 
بوده اســت، تصریح کرد: متاســفانه وقتی کرسی بین المللی 
تاثیرگــذاری نداریم و پشــتوانه مــا در فدراســیون جهانی 
وزنه بــرداری نیز ضعیف باشــد همین می شــود. ما را مجبور 

می کنند به هر کاری که می خواهند تن بدهیم.
او ادامه  داد: ما خودمان این اتفاق را دوست نداریم چون در 
این قضیه مظلوم واقع شدیم. من اگر واقعا میدانستم که مقصر 
هســتم، خیلی زودتر از مردم و فدراسیون جهانی عذرخواهی 
می کردم، اما متاسفانه در المپیک ریو مورد ظلم واقع شدیم و 
اکنون نیز ما را مجبور به عذرخواهی می کنند. این عذرخواهی 
اجباری باعث می شود که مظلومیت ما جلوه بیشتری پیدا کند. 
با این حال اگر صالح بر این است که این اتفاق بیفتد، من تابع 
فدراسیون هستم. سلیمی همچنین گفت: البته خیلی سخت 
اســت که در حق ما ظلم شود و بعد بخواهند که عذرخواهی 
هم کنیم. با این حال هر چه که به صالح ورزش و وزنه برداری 
است را انجام می دهم و اگر نیاز باشد که شخصا به مالزی بروم، 
این کار را خواهم کرد و اگر قرار است وزنه برداری محروم شود 
و عذرخواهی من مانع می شود، حتما این کار را انجام می دهم.

راه حل ایران برای فرار از جریمه فدراسیون جهانی 

سلیمی: حقم را خوردند اما حاضرم عذرخواهی کنم 

رئیس فدراسیون، مدیر تیم های ملی را ابقا کرد

رودکی: سرمربی تیم  ملی جودو تا 10 روز دیگر معرفی می شود

شهید عباس دانشــگر متولد سال 
۱۳7۲ اهل ســمنان و از دانشــجویان 
دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام 
حســین)ع( بود که بیســتم خرداد ماه 
۱۳9۵ در دفــاع از حریم اهل بیت)ع( 
توسط تروریست های تکفیری در سوریه 

به شهادت رسید. 
بخشی از وصیت نامه شهید:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
آخر من کجا و شهدا کجا، خجالت 
می کشم بخواهم مثل شهدا وصیت کنم، 

من ریزه خوار سفره آنان هم نیستم، شهید شهادت را به چنگ می آورد راه 
درازی را طی می کند تا به آن مقام می رسد، اما من چه!

ســیاهی گناه چهره ام را پوشــانده و تنم را لخت و کسل کرده، حرکت 
جوهره اصلی انسان است و گناه زنجیر؛ من سکون را دوست ندارم. عادت به 
سکون بالی بزرگ پیروان حق است، سکونم مرا بیچاره کرده، در این حرکت 
عالم به ســمت معبود حقیقی دست و پایم را اســیر خود کرده، انسان کر 
می شود، کور می شود، نفهم می شود، گنگ می شود و باز هم زندگی می کند.
خدایا تو هوشــیارمان کن، تو مرا بیدار کن. صدای العطش می شــنوم 
صدای حرم می آید گوش عالم کر اســت. خیام می ســوزد اما دلمان آتش 

نمی گیرد.
مرضی باالتر از این چرا درمانی برایش جستجو نمی کنیم، روحمان از 
بین رفته ســرگرم بازیچه دنیاییم. الَِّذیَن ُهْم فِی َخْوٍض یَلَْعُبوَن ما هستیم. 
مــرده ام تو مرا دوباره حیات ببخش، خوابم تو بیدارم کن. خدایا! به حرمت 
پای خسته رقیه )س( به حرمت نگاه خسته زینب )س( به حرمت چشمان 

نگران حضرت ولی عصر )عج( به ما حرکت بده.

از نوشته پاسدار حرمین شهید عباس دانشگر

خدایا تو هوشیارمان کن

کمیته بین المللــی المپیک در نظر دارد مدال نقره 
المپیک مونیخ محمد نصیری را در موزه نگهداری کند.

کمیتــه بین المللی المپیک )IOC( قرار اســت مدال نقره 
المپیک ۱97۶ مونیخ محمد نصیری را که پس از سالها مفقود 
شدن، در تورنمنت بین المللی جام فجر و در حضور تاماش آیان 
رئیس فدراســیون جهانی وزنه برداری مجدداً توسط یک خیر 
ورزشی خریداری و طی مراســمی ویژه به قهرمان اسطوره ای 

وزنه برداری ایران بازگردانده شــد را بعنــوان یکی ازمدال ها و 
نمادهای ارزشمند و تاریخی کسب شده در طول ادوار برگزاری 
بازی های المپیک در »موزه بین المللی المپیک واقع در شــهر 
لوزان سوییس« به یادگار ثبت و نگهداری کند.قرار است علی 
مرادی رئیس فدراســیون وزنه برداری ایــران به همراه محمد 
نصیری روز ســوم آبان ماه سال جاری تهران را به مقصد لوزان 

سوییس مقر کمیته بین المللی المپیک )IOC( ترک کنند.

مدال نقره محمد نصیری در موزه کمیته بین المللی المپیک

طی 10 سالی که رئیس فدراسیون بودم دولت فقط نقش نظارتی داشته است

داورزنی: عجله ای برای انتخاب سرمربی تیم ملی والیبال نداریم

نماینده بســکتبال ایران به مقام سوم رقابت های 
باشگاه های آسیا رسید.

در دیدار رده بندی بیســت و پنجمین دوره از رقابت های 
بسکتبال باشگاه های آسیا که ظهر دیروز در چین برگزار  شد، 
پتروشیمی ایران به مصاف االهلی امارات رفت و با نتیجه ۱۰۰ 
بر 7۴ به برتری رسید و مقام سوم این مسابقات را کسب کرد. 
جنوبی های بسکتبال ایران که با قبول شکست برابر میزبان از 
رسیدن به فینال بازماندند با برد در دیدار رده بندی نخستین 
عنوان آسیایی خود را جشن گرفتند. مقام سومی پتروشیمی 
در مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاه های آسیا در حالی رقم 

خورد که طی هفت دوره گذشــته این مسابقات، نمایندگان 
اعزامــی ایران همواره در فینال حضور داشــتند. ضمن اینکه 
مدال برنز به دســت آمده توسط پتروشیمی اولین مدال برنز 
بسکتبال ایران در مسابقات باشگاهی آسیا به حساب می آید. 
۵ مــدال طال و ۲ مدال نقره حاصــل کار نمایندگان ایران در 
ادوار گذشــته این رقابت ها بود. در دیدار نهایی این رقابت ها 
تیم ژینجیانگ چین به مصاف الریاضی لبنان رفت و با حمایت 
پرشور هوادارانش توانست با نتیجه 9۶ بر ۸۸ حریف لبنانی اش 
را شکست دهد و قهرمان شود. چین بعد از شانزده سال به این 

تورنمنت بازگشته بود و کارش را با قهرمانی آغاز کرد.

اولین برنز باشگاهی برای بسکتبال ایران در آسیا


