
ورزشی

سرویس ورزشی-
در ادامه دیدارهای هفته بیســت و یکم لیگ برتر 
فوتبال، اســتقالل امروز در شــرایطی میزبان پارس 
جنوبی است که تالش می کند با برتری برابر این تیم به 

تساوی های متوالی خود در لیگ برتر پایان دهد. 
رقابت های لیگ برتر فوتبال ایران از روز گذشــته با دیدار 
تیم های استقالل خوزســتان و ذوب آهن وارد هفته بیست و 

یکم شد.
در ادامه دیدارهای این هفته، امروز و فردا )پنجشــنبه و 
جمعه( 7 بازی برگزار می شــود که در مهمترین آنها استقالل 
از پارس جنوبی جم پذیرایی می کند و پرسپولیس صدرنشین 

به دیدار پیکان می رود.
استقالل تهران - پارس جنوبی جم

مهمترین بازی روز پنج شــنبه بین تیم های اســتقالل و 
پارس جنوبی جم برگزار می شود. آبی پوشان پایتخت در حالی 
امروز در ورزشگاه آزادی میزبان پارس جنوبی جم هستند که 
در ۱۱ بازی اخیر خود نباخته اند. با این حال شــاگردان شفر 
در ســه بازی اخیر خود نیز طعم برد را نچشــیده و با توجه 
به شکســت ۲ بر صفر در بازی رفت به دنبــال انتقام مقابل 
پارس جنوبی هســتند. از طرفی پــارس جنوبی نیز با وجود 
نتایج درخشان اول فصل خود، در ۵ بازی اخیرش نبرده و در 

سراشیبی سقوط قرار گرفته است.
این تیــم در حال حاضر با ۳۳ امتیــاز در رتبه دوم قرار 
دارد اما برای رســیدن بــه صدر باید فاصلــه ۱۲ امتیازی با 
پرســپولیس را جبران کند. اســتقالل تهران نیز با ۲۹ امتیاز 
رتبه ششــم جدول را به خود اختصاص داده و امیدوار است با 
کســب هشتمین برد فصل خود جایگاهش در بین مدعیان را 

بهبود بخشد.
روزبه چشــمی، محســن کریمی، لئوناردو پادوانی ســه 
مصدوم اســتقالل نمی توانند مقابل پــارس جنوبی به میدان 

بروند.
صنعت نفت آبادان - سپیدرود رشت 

جدال تیم های صنعت نفت آبادان و ســپیدرود رشــت، 
دیگر بازی مهم روز پنجشــنبه است. سپیدرود با علی کریمی 
ســرمربی جدیدش در سه بازی اخیر چهار امتیاز کسب کرده 
و پیروز جدال حســاس هفته پیش با ســپاهان اصفهان بوده 
است. ســپیدرود همچنین تجربه پیروزی مقابل صنعت نفت 
در دور رفت مســابقه ها را دارد و با دو گل این تیم را شکست 
داده است. با این حال این تیم با ۱۹ امتیاز در رتبه چهاردهم 
قرار گرفته و همچنان از کاندیداهای ســقوط به شمار می آید. 
در سوی دیگر نفت آبادان نیز وضعیت خوبی نداشته و از هفت 

بازی آخر خود تنها پنج امتیاز به دســت آورده است. در این 
میان خبر خوب برای آبادانی ها بازگشــت جاسم کرار است. او 
بعد از چند هفته مصدومیت می تواند به میادین بازگردد اما با 
توجه به اعالم فراز کمالوند مبنی بر هدف گذاری صنعت نفت 
برای جام حذفی، احتمال دارد ســرمربی صنعت نفت ریسک 

نکرده و از کرار استفاده نکند. 
پیکان – پرسپولیس 

در مهمتریــن بــازی روز جمعــه تیــم پیــکان میزبان 

پرســپولیس تهران است. پیکان در دور رفت توانست اولین و 
تنها باخت را به پرسپولیس تحمیل کند ولی اکنون شاگردان 
جاللی مدت هاست رنگ برد را ندیده اند و بازی هفته گذشته 

این تیم هم مقابل فوالد به دلیل گرد و غبار لغو شد. 
شــاگردان جاللی در این بازی به اندازه کافی انگیزه برای 
درخشش و تکرار برد بازی رفت را دارند اما پرسپولیس و برانکو 
هم نمی خواهند بازهم امتیاز از دست بدهند. پرسپولیس اگر 
رویای قهرمانی زودهنگام را دارد باید در این بازی ســه امتیاز 

را بگیرد. 
سرخپوشــان هنوز هم بهترین تیم لیگ هستند و 8 گل 
خورده اند و ۳۲ گل زده اند تا بهترین خط دفاع و خط حمله 
لیگ را داشــته باشند. پیکان 7 برد و 7 مساوی دارد و جاللی 
خیلی دوســت دارد که در این بازی هشتمین برد خود را به 
دست بیاورد اما کار سختی است ولی شاید در صورت پیروزی 

بتواند از رده هفتم جدول جدا شود. 
پرسپولیس در این بازی وحید امیری و فرشاد احمدزاده 
را بــه دلیل محرومیــت در اختیار ندارد ضمــن اینکه کمال 
کامیابی نیا هم مصدوم اســت و سرخپوشــان بدون این سه 
بازیکن اصلی باید مقابل جاللی قرار بگیرند از سویی دیگر باید 
دید برانکو به منشا فرصت حضور مقابل پیکان تیم سابقش را 
می دهــد یا ترجیح می دهد در خط حمله هم تغییراتی ایجاد 

کند.
برنامه کامــل دیدارهای هفته بیســت و یکم لیگ برتر 

فوتبال به این شرح است:
پنجشنبه 5 بهمن 1396

* سایپا ........................................................ پدیده )ساعت ۱۵:۳0(
* گسترش فوالد ............................... نفت تهران)ساعت ۱4:۳0(
* استقالل تهران ................. پارس جنوبی جم )ساعت ۱۵:۳0(

جمعه 6 بهمن 1396
* مشکی پوشان............................... تراکتورسازی)ساعت ۱4:۳0(
* سپاهان ..................................................... فوالد )ساعت ۱۵:۱۵(
* پیکان............................................... پرسپولیس )ساعت ۱۵:۳0(
* صنعت نفت آبادان .............. سپیدرود رشت )ساعت ۱7:۱0(

حدیث دشت عشق

به یاد حجت االسالم شهید سیدمسعود اسماعیلی
راهسعادت،راهياستکهشهداانتخابکردهاند

پرسپولیس شکست دور رفت مقابل پیکان را جبران می کند؟!

تالش استقالل برای پایان دادن به تساوی های متوالی در لیگ
شفر: هیچ کس نمی تواند به من بگوید چه کار کنم

وینفرد شــفر سرمربی تیم فوتبال استقالل در نشست خبری پیش از دیدار 
تیمش مقابل پارس جنوبی جم درباره نیمکت نشــینی سیدحســین حسینی 
وسرنوشــت دروازه بانی استقالل در بازی مقابل پارس جنوبی، اظهار کرد: بعد از 
بازی با تراکتورســازی قبل از بازی آخرمان در جام حذفی، گفتم که رحمتی در 
حذفی به میدان می رود و حســینی در لیگ بازی می کند. مسئله این است که 
بازی بسیار مهمی در جام حذفی داریم. نمی توان یک دفعه او را به آن بازی مهم 
ببریم بدون این که آمادگی خود را باال برده باشد. به او گفتم اگر بازی قبلی خوب 
باشد، این بازی هم به میدان می رود. اگر او در آن بازی بد کار می کرد، حسینی 
در حذفی هم به میدان می رفت. چیزی که این جا مهم است تیم است. حسینی 
دروازه بان بســیار خوبی است و کی روش هم این را می داند و همه این مسئله را 
می دانند و باید دروازه بان تیم ملی در جام جهانی باشد. او دوکارته است و شاید 
یک بازی هم کارت بگیرد و این بار محروم شــود. من با کل تیم صحبت کردم. 
درباره او و قربانی صحبت کرده ام. تیم ما یک روح مشترک دارد. شما نمی توانید 
پیروز شوید اگر پنج نفر یک سمت و سه نفر سمتی دیگر باشند. همه باید همدل 
باشــیم چون یک تیم هستیم تا موفق شویم. شفر در پاسخ به این سوال که آیا 
رحمتی روی او تاثیر دارد، چرا که این حرف مدتی اســت مطرح شــده اســت، 
اظهار کرد: شــما من را می شناسید؟ فکر می کنید من چنین کاری می کنم؟ در 
اینســتاگرام یک خانم یا یک آقا هر چه می خواهد می تواند بنویســد. من مربی 
جوانی نیســتم و هیچ کس نمی تواند به من بگوید چــه کار کنم چون تصمیم 
گیرنده سرمربی است.سرمربی استقالل درباره جذب بازیکن خارجی برای تیمش 
گفت: دو بازیکن مد نظر ما است. یکی از آنها شاید خیلی معروف نباشد که خیلی 
سریع او را بشناسید. ولی یکی دیگر هست که مهاجم بسیار خوب و گلزنی است. 
االن نمی توانم اسمی بگویم. در آسیا همه آن بازیکن را می شناسند. این نفر بعدی 
که به آن اشــاره کردم بازیکن پشــت مهاجم است. در این شرایط خیلی راحت 
نیست که هر بازیکنی که می خواهیم جذب کنیم. ما منچستر سیتی نیستیم که 
بتوانیم چند میلیون دالر برای یک بازیکن خرج کنیم. فقط گرفتن یک مهاجم 
گلزن کافی نیســت. مهاجم نیاز به پاس خوب برای گلزنی دارد. اگر یک هافبک 
خوب هم داشته باشید ولی پاس به او نرسد، همه می گویند چرا توپ ها گل نشد. 
پس ما یک ترکیب مناسب برای گلزنی نیاز داریم. او درباره زمان حضور این دو 
بازیکن در تهران گفت: بازیکنان در اولین فرصت به تهران می آیند تا در تســت 
پزشکی حاضر شوند. من هم امیدوارم آنها زودتر بیایند. باشگاه درحال مذاکره با 

آنها است و باید برایشان بلیت تهیه شود تا بیایند.
تارتار: می توانیم استقالل را در آزادی هم شکست دهیم

مهدی تارتار ســرمربی پارس جنوبی جم در نشســت خبری پیش از دیدار 
تیمش برابر اســتقالل گفت: بازی مهمی پیش روی ماســت. انتظار داریم یک 
مصاف خوب و جذاب را شاهد باشیم. مطمئن باشید برای کسب سه امتیاز وارد 
زمین می شویم چراکه ضمن احترام به استقالل، ما در جدول رده بندی و آمار از 
استقالل باالتریم و می توانیم این تیم را در آزادی هم شکست دهیم.او افزود: ما 
دچار افت نشــده ایم. شکل تیمی ما این مسئله را می گوید. جز گسترش فوالد و 
ذوب آهن بقیه تیم ها در نتیجه گیری دچار مشکل شده اند. کار در نیم فصل دوم 
خیلی سخت است. اگر بدشــانس نبودیم و توپ های مان به تیرک نمی خورد یا 
پنالتی را گل می کردیم بهتر از این ها نتیجه می گرفتیم. سرمربی پارس جنوبی 
جم درباره شانس نایب قهرمانی تیمش گفت: استقالل تیم قابل احترامی است 
و با کادرفنی جدیدش خیلی منضبط تر شده است. اگر این بازی را ببریم شانس 
نایب قهرمانی ما بیشــتر می شود. او درباره حضور طیبی در تیمش گفت: طیبی 
خیلی دوســت داشت با توجه به اتفاقات اول فصل برگردد و به ما کمک کند. او 
از بازیکنان خوب و فنی فوتبال ماست. در این مقطع به او نیاز داریم. با جذب او 

تا حدی خیال ما در خط دفاع راحت شد.
بشار رسن در تمرین پرسپولیس حاضر شد

هافبک عراقی پرســپولیس پس از بازگشــت از کشــورش به محل تمرین 
سرخپوشــان رفت. بشار رسن که برای حضور در تیم   ملی فوتبال امید عراق به 
کشورش سفر کرده بود، پس از شکست این تیم برابر ویتنام و حذف از مسابقات 
آسیایی به ایران بازگشت تا در تمرینات پرسپولیس حاضر شود. او صبح دیروز در 

تمرینات تیم فوتبال پرسپولیس حاضر شد و به تمرین پرداخت.
جدایی قطعی مگویان از استقالل 

هرایر مگویان مدافع ارمنستانی استقالل که در ابتدای فصل با نظر منصوریان 
از لیست این تیم کنار گذاشته شده بود، بعد از توافق با این باشگاه رسما از جمع 
آبی های پایتخت جدا شد. مگویان در خصوص جدایی اش از این تیم اظهارداشت: 
من یک سال دیگر با استقالل قرارداد داشتم و ابتدای فصل هم مدتی در تمرینات 
شرکت کردم و در حالیکه هر روز به من می گفتند بازیکن بین المللی اما به یکباره 
متوجه شــدم که نامم در فهرست سرمربی تیم نیست. من یک ماه قبل از پایان 
لیگ به ســرمربی تیم گفتم اگر مرا نمی خواهــی اجازه بده بروم در مورد طلبم 
توافق می کنیم و من دوستانه از تیم جدا می شوم چون در پست تخصصی ام بازی 
نمی کنم و این به من آسیب می زند اما منصوریان گفت بازیکنی که در 4 پست 
بازی می کند بین المللی اســت و نباید از تیم جدا شــود. من فقط روی صحبتم 
با منصوریان این اســت که اگر باز هم به فوتبال برگشتی کاری که با من کردی 
با دیگران نکن، اتفاقاً اگر یک بازیکن ببیند ســرمربی صادقانه به او می گوید که 

نیازی به سبک بازی اش ندارد خوشحال هم می شود.
دایی: طارمی هم خودش را زیر سوال برد هم همبازیانش را

علی دایی سرمربی تیم فوتبال ســایپا سرمربی تیم فوتبال سایپا دیروز در 
پاســخ به این که  شــما مهدی طارمی را کشــف کردید و حاال واکنش تان به 
موضع گیری هواداران پرســپولیس نسبت به این بازیکن چیست، گفت: حقیقتاً 
خوشــم نیامد که طارمی به آن شکل حرف بزند آن هم مقابل آن همه بیننده. 
طارمی هم خودش را زیر سوال برد و هم همبازیانش را. بزرگ ترین گالیه من از 
این بازیکن این است که صمد ابراهیمی را زیر سوال برده چون ابراهیمی شخصی 
است که طارمی را به من معرفی کرد. او بود که برای اولین بار این بازیکن را به 
اردبیل آورد تا من از او تست بگیرم، من این وکیل را می شناسم و اصاًل این گونه 
نیست که در موردش صحبت شد. شاید صمد ابراهیمی هم دچار اشتباهی شده 
باشــد اما حق او نیســت که در موردش این گونه صحبت شود. اگر اشتباه نکنم 
این وکیل اولین بــار طارمی را با هزینه خودش به اردبیل آورد و در آنجا از من 
خواســت که از طارمی تست بگیرم شاید باور نکنید ولی من طارمی را در کمتر 
از یک دقیقه انتخاب کرده و خواســتم با او قرارداد بســته شود. دایی ادامه داد: 
نمی دانم مدیر، مشــاور و رفیق طارمی کیســت ولی بازیکن ملی نباید این گونه 
صحبــت کند و جای این گونه حرف ها در تلویزیون نیســت ضمن آنکه معتقدم 
طرفداران نباید ناراحت شوند چون آنها نمی دانند شرایط روحی طارمی چیست، 
آیا می دانید که زندگی شخصی طارمی و وضعیت خانوادگی او چگونه است؟ ما 
باید همه مسائل را مورد بررسی قرار بدهیم و بعد در مورد یک نفر قضاوت کنیم. 
امثــال مهدی طارمی در حال حاضر باید حمایت شــوند چون تیم ملی به جام 
جهانــی می رود و بازیکنان نیاز به حمایــت دارند، از طرف دیگر من از او دلخور 
هســتم اما می گویم از او حمایت کنید، به نظر من مردم نباید از بازیکن ناراحت 
باشــند بلکه ناراحتی من برای مدیرانی است که اجازه می دهند این اتفاقات در 

مورد امثال طارمی رخ بدهد.
ماسکرانو رسما به هبی چین پیوست

باشگاه هبی چین رسما اعالم کرد که خاویر ماسکرانو شماره ۱4 این تیم را 
به تن می کند. باشــگاه هبی فورچون رسما اعالم کرد که خاویر ماسکرانو رسما 
از بارسلونا به این تیم پیوسته است و این مدافع باتجربه در این باشگاه نیز مانند 
بارسا شــماره ۱4 برتن می کند. مراسم تودیع خاویر ماسکرانو، مدافع آرژانتینی 
بارســلونا دیروز با حضور ریاست باشگاه و ستارگان آبی-اناری ها برگزار شد تا از 
زحمات 7 و نیم ساله این ستاره تجلیل شود.پس از اتمام مراسم تودیع ماسکرانو 

با تمام بازیکنان بارسلونا خداحافظی کرد تا به هبی چین، تیم جدیدش برود.

پنجشنبه 12 بهمن 1396
* گسترش فوالد........................................................ مشکی پوشان )ساعت ۱4:۳0(
* نفت تهران .................................................................................... پیکان )ساعت ۱۵(

جمعه 13 بهمن 1396
* پدیده ..........................................................................تراکتورسازی )ساعت ۱4:۳0(
* سپیدرود رشت .............................................. استقالل خوزستان )ساعت۱۵:۱۵(
* پرسپولیس........................................................................... سپاهان)ساعت ۱۵:۵0(
* پارس جنوبی جم ................................................................... سایپا)ساعت ۱7:۱۵(

شنبه 14 بهمن 1396
* فوالد خوزستان ...................................................... صنعت نفت آبادان)ساعت ۱۵(

یکشنبه 15 بهمن 1396
* ذوب آهن .................................................................................... استقالل)ساعت ۱7(

هجوم برخی هواداران استقالل و تراکتور به اینستاگرام فیفا

 پرسپولیس را محروم کنید!
 کاربــران ایرانی کــه عمدتا هوادار تیم های اســتقالل تهران و 
تراکتورســازی تبریز هســتند با هجوم به صفحه اینستاگرام فیفا 

محرومیت تیم فوتبال پرسپولیس را خواستار شده اند.
بعد از مصاحبه مهدی طارمی درباره ی ماجرای قراردادش با پرســپولیس، 
حواشی زیادی درباره ی حضور غیرقانونی این بازیکن در تیم پرسپولیس مطرح 
شده اما در جالب ترین اتفاق هواداران منتسب به استقالل و تراکتورسازی که از 
هرگونه کسر امتیاز احتمالی پرسپولیس در فصل قبل سود می بردند، با مراجعه 
به صفحه رسمی فدراسیون بین المللی فوتبال )فیفا( در اینستاگرم با زبان های 
فارسی! و انگلیســی و با ادبیاتی سخیف، زشت و بی ادبانه، ورود دوباره فیفا به 

این پرونده و محروم کردن پرسپولیس را خواستار شده اند.
فیفا یک بار در جریان پرونده پرسپولیس- ریزه اسپور ترکیه، تیم ایرانی را 
بــه دلیل آنچه عدم صداقت قرمزهــای پایتخت خوانده بود از دو پنجره نقل و 

انتقاالت محروم کرد.
چنین اتفاقاتی در ســال های گذشــته نیز بارها از سوی کاربران ایرانی در 
صفحه افراد و سازمان ها و نهادهای بین المللی دیده شده و نتیجه ای جز خدشه 

دار کردن آبرو و جایگاه هواداران فوتبال ایران نداشته است.

برنامه هفته بیست و دوم لیگ برتر

پنجشنبه 5 بهمن 1396
هفته 21 جام خلیج فارس

*گسترش فوالد .................................. نفت تهران)ساعت ۱4:۳0 - شبکه ورزش(
*استقالل تهران ........................... پارس جنوبی جم)ساعت ۱۵:۳0 - شبکه سه(

جمعه 6 بهمن 1396
هفته 21 جام خلیج فارس

*سپاهان اصفهان ....................... فوالد خوزستان )ساعت ۱۵:۱۵ - شبکه ورزش(
*پیکان .................................................... پرسپولیس )ساعت ۱۵:۳0 - شبکه سه(

جام حذفی انگلیس
*یوویل تاون ............................... منچستریونایتد)ساعت ۲۳:۱۵ - شبکه ورزش(

برنامه پخش زنده ورزش از تلویزیون

برنامه هفته بیست و یکم لیگ دسته اول
یکشنبه 8 بهمن 1396

* شهرداری ماهشهر............................................................................... مس رفسنجان
* فجر سپاسی................................................................................ نفت  مسجد سلیمان
* ایران جوان بوشهر....................................................................... ماشین سازی  تبریز
* آلومینیوم اراک........................................................................................ بادران تهران
* خونه به خونه..................................................................................... نساجی مازندران
* گل گهرسیرجان......................................................................................... مس کرمان
* راه آهن........................................................................................................ اکسین البرز
* شهرداری تبریز................................................................................. برق جدید شیراز
* ملوان انزلی..................................................................................................... صبای قم

- تمام دیدارهای فوق رأس ساعت ۱4 برگزار می شود.

امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختتساویبردبازیتیم

1۲۰1۳61۲۹111۸۴۵. نفت  مسجدسلیمان

۲۲۰1۰۸۲۳11۹1۲۳۸. بادران تهران

۳۲۰11۳6۲۲1۵7۳6. نساجی مازندران

۴۲۰۹۸۳۲۳1۳1۰۳۵. خونه به خونه

۵۲۰۹۵6۲116۵۳۲. اکسین البرز

6۲۰۸۸۴۲۰1۵۵۳۲. برق جدید شیراز

7۲۰۹۵61۹1۴۵۳۲. فجر سپاسی

۸۲۰۹۳۸۲۵۲۰۵۳۰. مس کرمان

۹۲۰7۹۴۲۲1۸۴۳۰. ملوان انزلی

1۰۲۰7۸۵۲۰1۸۲۲۹. مس رفسنجان

1۲6-11۲۰6۸61۹۲۰. گل گهرسیرجان

1۲۲۰7۴۹۲۸۲6۲۲۵. شهرداری ماهشهر

۵۲۲-1۳۲۰۵7۸17۲۲. آلومینیوم اراک

7۲۰-1۴۲۰۵۵1۰1۵۲۲. شهرداری تبریز

۹۲۰-1۵۲۰۴۸۸1۲۲1. ماشین سازی تبریز

1۲1۸-16۲۰۴61۰1۸۳۰. ایران جوان بوشهر

1۸1۰-17۲۰171۲1۳۳1. صبای قم
۲۳۴-1۸۲۰۰۴167۳۰. راه آهن تهران

جدول رده بندی لیگ دسته اول- جام آزادگان

صفحه 9
پنج شنبه ۵ بهمن ۱۳9۶ 

۷ جمادی االول ۱4۳9 - شماره ۲۱۸۲۸

»آگهی ابالغ مفاد دادخواست و ضمائم«
آقای رضا نعامی فرزند کمال دادخواســت بــه طرفیت محمد دورقی 
فرزند الزم بخواسته مطالبه خسارت تقدیم کرده که به این شعبه ارجاع 
به شماره 950557/8/95 حقوقی به ثبت رسیده است. حسب تقاضای 
نامبرده و اجازه محکمه مستندا به ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی 
یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار درج و از نشــر آگهی 
در روز دوشــنبه مورخ 96/11/23 ساعت 9 در جهت دادرسی در شعبه 
شورای حل اختالف مجتمع شــماره دو حضور یابد و یا قبل از موعد 
مقرر به دفتر شــعبه مراجعه و با دریافت نســخه ثانی دادخواســت و 
ضمائم هرگونه دفاعی و پاسخی به دعوای مطروحه وارد قبل از جلسه 
دادرســی اعالم نماید. بدیهی اســت در صورت عدم حضور و یا عدم 

ارسال الیحه قاضی شورا تصمیم مقتضی خواهد گرفت.
رئیس شعبه ۸ شورای حل اختالف 
مجتمع شماره دو اهواز- فرحان شهابی طرفی

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم مه رو خاکسار دارای شناسنامه شماره 3731908395 به شرح دادخواست 
به کالسه 961299 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان همدم دانشور به شناسنامه 8392 -3730083791
در تاریــخ 1394/4/31 در اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه 

حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد مشروح ذیل:
1- مهران خاکسار ش ش 15840 ت.ت 29/11/10 کدملی 3730156535 
دختــر متوفــی 2- ماریــه خاکســار ش ش 18105 ت.ت 34/6/1 کدملی 
3730179276 دختــر متوفی 3- مه رو خاکســار ش ش 816 ت.ت 37/5/2 
کدملی 3731908395 دختر متوفی به غیر از نام بردگان وارث دیگری ندارد.
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت اگهی 
می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از 
تاریخ نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و  اال گواهی صادر 

خواهد شد.
رئیس شعبه ۸ شورای حل اختالف سنندج

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای رزگار رسولی دارای شناسنامه شماره 3720415538 به شرح دادخواست به کالسه 
961297 از این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان محمدرضا رسولی به  شناسنامه 4145-3730449079 در تاریخ 1396/7/14 
در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:

1- عذرا میرکی ش.ش 201 ت.ت 43/12/7 کد ملی 558915907 همسر متوفی
2- رزگار رسولی ش.ش - ت.ت 72/5/24 کد ملی 3720415538 پسر متوفی

3- محمد رامیاررسولی ش.ش - ت.ت 87/4/3 کد ملی 3721386027 پسر متوفی
4- رضوان رسولی ش.ش - ت.ت 79/3/11 کد ملی 372877884 دختر متوفی

به غیر از نامبردگان وارث دیگری ندارد.
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هــر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از 
تاریخ نشــر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی 

صادر خواهد شد.
رئیس شعبه هشتم شورای حل اختالف سنندج

آگهی فقدان اسناد فروش
شرکت تعاونی فرآورده های گوشتی پنج قلم گوسره جنگل گلستان شماره ثبت 2952 محل ثبت گرگان 
مالک کامیونت یخچالدار ایسوزو مدل 1388شماره انتظامی 169 ع 31 ایران 59 شماره موتور 742286 
و شماره شاسی NAGNKR55E08809433 به علت فقدان اسناد فروش و شناسنامه مالکیت )برگ 
سبز( تقاضای رونوشت المثنی سند خودروی مذکور را نموده ام. لذا هر کسی ادعایی در خصوص خودروی 
فــوق را دارد ظرف مــدت ده )10( روز به دفتر فروش گروه بهمن واقع در تهــران- کیلومتر 13 جاده 
مخصوص کرج نرســیده به چهارراه ایران خودرو ســازمان فروش گروه بهمن طبقه همکف واحد صدور 

آقای نیکسان مراجعه نمایند بدیهی است پس از مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

 405GLX-XU7-CNG برگ سبز خودرو سواری پژو
به شماره پالک 572 ن 56- ایران 14 به رنگ خاکستری- 
متالیک مدل 1396 و شــماره موتور 124K0980395 و 
شماره شاســی NAAM11VE9HK741782 مفقود 

شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

پس از آنکه مشخص شد مسئوالن باشگاه پرسپولیس با طارمی در سناریویی خودساخته و دروغی محرز، 
باعث زیان به پرســپولیس و بیت المال شده اند، نهادهای نظارتی و حراستی جهت بررسی و پیگرد متخلفان به 

این ماجرا ورود کرده اند.
مهدی طارمی که ماجرای پیوســتنش به ریزه اســپور ترکیه تبعات و هزینه های سنگینی برای پرسپولیس و کشور به 
همراه داشت، باعث شد تا عالوه بر محرومیت سنگین، جریمه ای قابل توجه نیز بر بیت المال و باشگاه پرسپولیس بار شود، هر 
چند بعدها این جریمه با رایزنی دو رئیس جمهور بخشیده شد اما در تازه ترین اتفاق مهدی طارمی در گفت وگویی تلویزیونی 
با صراحت اقرار کرد که ماجرای بازگشــت از ریزه اســپور و قرارداد ســابق با پرسپولیس، واقعیتی ساختگی و جعلی مدیران 
پرســپولیس و او بوده تا از این طریق با سندســازی و ثبت قراردادهای خالف واقع به تاریخ گذشته، حضور او در پرسپولیس 

را مشروع جلوه دهند.
اکنون پس از ورود مجموعه نهادهای انضباطی و قضایی فدراسیون فوتبال به این ماجرا، نهادهای نظارتی و حراستی نیز 
به این ماجرا ورود کرده اند و قرار اســت با بررســی ادعاهای طارمی، ضرر و زیان احتمالی وارده به باشگاه پرسپولیس از این 

طریق را پیگیری کنند.
بر اساس اعالم خبرگزاری ایسنا پرداخت پول از طریق یک هوادار متمول به طارمی و سندسازی خارج از عرف مدیریتی، 
در حکم اختالس یا ضرر و زیان به بیت المال و اموال عمومی دانسته شده است و قرار است مجموعه مدیران باشگاه پرسپولیس 

به عنوان مدیرعامل وقت و مهدی طارمی در این باره به نهادهای نظارتی پاسخ دهند.
موضوع سندســازی و دروغ سازمان یافته مدیران پرســپولیس و طارمی در حالی افشا شده که این اتفاق تلخ خسارات 
معنوی و حیثیتی زیادی به فوتبال ایران و باشگاه پرسپولیس وارد کرده است. امید است که با بررسی دقیق این ماجرا از سوی 

نهادهای ذی ربط یک بار برای همیشه با مستندسازان دروغ پرداز برخورد شود.

ورودنهادهاینظارتیبهاتفاقاتعجیبپرسپولیس

تیم ملی هندبال ایران در آخریــن دیدار خود در 
مرحله دوم رقابت های قهرمانی آسیا مقابل عمان پیروز 

شد.
تیم ملی هندبال ایران در سومین دیدار خود از مرحله دوم 
رقابت های قهرمانی هندبال آســیا دیروز مقابل عمان به میدان 
رفــت و این بازی را با حســاب 40 بر ۲۵ به ســود خود پایان 
داد. گل های نیمه نخســت این دیدار را میالد مسائلی، مجتبی 
حیدرپور، امین یوسفی نژاد، مجتبی حیدرپور، شاهو نصرتی، پویا 
نوروزی نژاد و سالمان بربط به ثمر رساندند. بیشتر زننده گل در 

این نیمه میالد مسائلی بود. علی رحیمی هم دروازه بان تیم ملی ایران در نیمه اول بود.
در نیمه دوم  محمد قاســمی چهار پنالتی به ثمر رســاند که سه پرتاب منجر به گل برای ایران شد. شاهو نصرتی، امین 
کاظمی و جالل کیانی، امین یوسف نژاد نیز از دیگر بازیکنانی بودند که  در این نیمه توانستند برای ایران گلزنی کنند. در نیمه 
دوم هم علی رحیمی در دروازه ایران قرار گرفت. تیم ملی هندبال ایران در مرحله دوم رقابت های قهرمانی آسیا با عربستان، 
عمان و کره جنوبی همگروه شد که با شکست مقابل عربستان و کره شانس حضور در مرحله نیمه نهایی و همچنین کسب 
سهمیه قهرمانی جهان را از دست داد. اکنون این تیم با برتری مقابل عمان باید برای کسب عنوان پنجمی یا ششمی، جمعه 

۶ بهمن ماه ساعت ۹:۳0 به مصاف تیم ژاپن برود.
پیش از این در مرحله مقدماتی این رقابت ها نیز تیم ملی هندبال ایران مقابل ازبکستان و ژاپن به برتری رسیده بود و به 

عنوان سرگروه به مرحله دوم رقابت ها راه یافت.

نبردهندبالیستهایایرانبرایعنوانپنجمیآسیاباژاپن

درصورت تایید نهایی دوپینگ وزنه بردار لیتوانی، 
مدال نقره جهان به ایوب موسوی می رسد.

فدراسیون جهانی وزنه برداری اعالم کرد تست دوپینگ 
چهار وزنه بردار )ســه مرد و یک زن( در مســابقات جهانی 
آمریکا ۲0۱7 مثبت شده است. شاخص ترین چهره در میان 
این چهــار نفر ائوریماس دیدژبالیــس از لیتوانی وزنه بردار 
دسته ۹4 کیلوگرم است که در مسابقات جهانی مدال نقره 
کســب کرد. با توجه به اینکه ایوب موسوی، وزنه بردار ایران 
بعد از این وزنه بردار مدال برنز گرفت، در صورت تایید نهایی 
دوپینگ وزنه بردار لیتوانی، مدال نقره به موسوی می رسد و 

موسوی پشت سر سهراب مرادی قرار می گیرد.
فدراســیون جهانی وزنه برداری اعالم کرد در مسابقات 
جهانی ۲0۱7، ۲۱۲ تست ادرار و خون از وزنه برداران گرفته 
شده است. از میان ۳۱۵ وزنه بردار شرکت کننده در مسابقات 
جهانی تســت 4 نفر مثبت شده اســت که این نفرات فعال 
تعلیق هستند. در صورتی که مشخص شود این وزنه برداران 
قوانین ضددوپینگ را نقض نکرده اند، تصمیم مربوطه اعالم 
می شود. فدراســیون جهانی تا بسته شــدن پرونده نفرات 

هیچ گونه اظهار نظری نخواهد کرد. اسامی نفراتی که تست 
آنها مثبت شده است:

* ائوریماس دیدژبالیــس از لیتوانی: دارنده مدال نقره 
دسته ۹4 کیلوگرم

* دیمیتریس میناســیدیس از قبرس: نفر دهم دسته 
۶۲ کیلوگرم

* دومیترو کاپتاری از رومانی: در دســته 77 کیلوگرم 
اوت شد

* رومــال بگا از آلبانــی: دارنده مدال نقره دســته ۶۱ 
کیلوگرم زنان.

ایوبموسویدرآستانهنایبقهرمانیوزنهبرداریجهان

دومین جلسه کمیسیون ورزشکاران کشتی دیروز در محل خانه کشتی عبداهلل موحد تهران برگزار شد.
در این جلســه که با حضور رسول خادم، رئیس فدراسیون کشتی،  قاســم رضایی رئیس کمیسیون ورزشکاران، حسن 
رحیمی، کمیل قاسمی، مسعود اسماعیل پور، حســن یزدانی، جابر صادق زاده، یگانه غریب گشته، نگین احمدی پویا، محمد 

نادری و حبیب اله ترابی برگزار شد، رسول خادم بر جایگاه پهلوانی قهرمانان کشتی تأکید کرد.
رئیس فدراســیون کشتی، بیان  کرد:  هنر کشتی این است که در کنار مردم بماند و بزرگ ترین ویژگی قهرمانان کشتی 

این است که باید همواره در کنار مردم باشند و ارتباط خود را از آنها جدا نکنند.
وی افزود: یکی از اهداف تشکیل کمیسیون ورزشکاران، دغدغه مردم را داشتن است و قهرمانان ما باید منش پهلوانی و 

جوانمردی، را در پیش بگیرند.
خادم ضمن درخواســت از اعضای کمیسیون ورزشــکاران برای ارائه راهکارها و کمک به حل مشکالت کشتی گیران در 
اردوها افزود: نظرات شما بعنوان قهرمانان کشتی جهان و المپیک، می تواند در مسائلی همچون برنامه ریزی  تمرینات، نحوه 

برگزاری اردوها و مشکالتی که بر سر راه کشتی گیران و اعضای تیم های ملی وجود دارد بسیار راهگشا باشد.
وی در ادامه نیز توضیحاتی را در مورد برنامه های آتی فدراسیون برای تیم های ملی و چگونگی خدمات هرچه بیشتر به 

کشتی گیران ارائه داد.
 قاسم رضایی رئیس کمیسیون ورزشکاران فدراسیون کشتی نیز در این جلسه گفت: حضور ما در این کمیسیون برای این 

است که کمک کنیم تا بتوانیم مشکالت ورزشکاران را که طی سال های گذشته داشته اند حل شود.
 قهرمان المپیک لندن، افزود: کشتی گیران ما از برترین کشتی گیران دنیا هستند اما  بنا به مشکالتی نتوانسته اند به آن 
چیز که حق آنها در مسابقات جهانی و المپیک بوده است برسند و امیدوارم که جمع حاضر در کمیسیون ورزشکاران که خود 
هرکدام عناوین قهرمانی المپیک و جهان را در کارنامه خود دارند بتوانند با ارائه راهکارهایی به حل این موضوع کمک کنند.

خادم:هنرکشتیایناستکهدرکنارمردمبماند

طلبه شهید ســید مسعود اســماعیلی، 
نخستین روز از ســال ۱۳4۶ در تهران دیده 

به جهان گشود.
از حضور  بعد  اســماعیلی  حجت االسالم 
در جبهــه و شــرکت در عملیات های متعدد، 
سرانجام در عملیات کربالی ۵ در ۲۱ دی ماه 
سال ۶۵ در شلمچه با اصابت تیر به صورت به 
فیض شــهادت نائل آمد؛ و در گلزار شهدای 

بهشت زهرا)س( به خاک سپرده شد.
بخشی از وصیت نامه شهید:

هر چند که خود به وصیت نامه شــهدا عمل نکردم، چون اگر عمل می کردم 
وضعم خیلی بهتر از این بود، ولی شما به سخنان آخر شهدا خوب گوش کنید؛ 

زیرا که راه سعادت، راهي است که شهدا انتخاب کرده اند.
نخست، از امت خوب و حزب اهلل مي خواهم که همچنان پیرو خط امام باشند 

و ذره اي به چپ و راست منحرف نشوند و تا آخرین لحظه، امام را یاري کنند.
از امت حزب اهلل مي خواهم که همچنان در جبهه بوده، مسجدها، نمازجمعه ها 
و مراسم ها را گرم نگه دارند و با تمام توان جلوي فساد و فحشا و بي بند و باري 
را گرفته، نگذارند که خون شهدا هدر رود؛ زیرا که اگر با این مسئله به طور قاطع 

برخورد نشود، در آن دنیا شهدا از ما نخواهند گذشت؛
و به کســاني که هنوز غافل هستند و بعد از هشــت سال هنوز در خوابند 
و راه حق و صحیح را تشــخیص نداده انــد، توصیه مي کنم که لحظه اي در حال 
خود تفکر و تعمق کنند و بنا بر گفته امام حســین)ع(: »اگر دین ندارید؛ الأقل 
آزاد مرد باشــید« و از پشت به این انقالب خنجر نزنند و دست از این لذت هاي 
زودگذر دنیایي بردارند که پشیماني هاي بسیار دارد و به خدا و روز جزا فکر کنند.
در ادامه از تمام دوستان و آشنایان و برادران مخلص بسیجي و هم درسهایم، 
حاللّیت مي طلبم و طلب عفو و بخشش مي کنم، باشد که خداوند از َسِر َکَرم از 
گناهــاِن همه ما در گذرد و همه ما را به حق پهلوي شکســته فاطمه زهرا)س( 

ببخشد.

جدول رده بندی لیگ برتر- جام خلیج فارس

گل باختتساویبردبازیتیم
زده

 گل 
خورده

تفاضل 
امتیازگل

1۲۰1۳61۳۲۸۲۴۴۵.پرسپولیس

۲۲1۹۸۴۳۰۲۲۸۳۵.ذوب آهن

۳۲۰۸۹۳۲6161۰۳۳.پارس جنوبی جم

۴1۹۸۹۲۲۲166۳۳.فوالد

۴۳1-۵۲۰۸7۵۲۲۲6.سایپا

6۲۰7۸۵1۹1۰۹۲۹.استقالل

71۹77۵1۸1۴۴۲۸.پیکان

۴۲۸-۸۲۰۸۴۸1۹۲۳.گسترش فوالد

۴۲۵-۹۲۰7۴۹۲1۲۵.صنعت نفت آبادان

1۰۲۰7۸۵۲7۲۲۵۲۳.پدیده

۵۲1-11۲۰۵6۹1۹۲۴.تراکتورسازی

۳۲۰-1۲۲۰۴۸۸۲1۲۴.سپاهان

۹۲۰-1۳۲۰۵۵1۰17۲6.نفت تهران

61۹-1۴۲۰۵۴111۹۲۵.سپیدرود رشت

1۸1۸-1۵۲1۴6111۵۳۳.استقالل خوزستان

1۳1۳-16۲۰۲7111۳۲6.مشکی پوشان

پنجمین برد متوالی ذوب آهن  مقابل استقالل خوزستان رقم خورد
نخستین دیدار هفته بیست و یکم رقابت های لیگ برتر با پیروزی ذوب آهن برابر استقالل خوزستان و ثبت 

پنجمین برد متوالی برای این تیم به پایان رسید.
اولین دیدار هفته بیست و یکم رقابت های لیگ برتر فوتبال دیروز میان دو تیم فوتبال استقالل خوزستان و ذوب آهن 
اصفهان برگزار شــد که با پیروزی دو بر صفر شــاگردان امیر قلعه نویی همراه بود.ذوب آهن توانست با گل های محمدرضا 
عباسی )دقیقه 8۱( و مرتضی تبریزی )دقیقه 8۳( از سد حریف خود عبور کند. این تیم با کسب سه امتیاز از این بازی توانست 

۳۵ امتیازی شده و موقتا به رتبه دوم جدول صعود کند.
پیش تر قرار بود این بازی، دوشنبه دوم بهمن ماه برگزار شود اما به علت آلودگی هوای شهر اهواز لغو شد.

دیدار ســوم مرحله نیمه نهایی لیگ برتر بســکتبال با برتری دو تیم 
پتروشیمی و نفت به پایان رسید تا این دو تیم در یک قدمی مرحله فینال 

قرار بگیرند.
سومین دیدار تیم های مهرام و پتروشیمی در مرحله نیمه نهایی لیگ بسکتبال 
دیروز در تهران و در تاالر بســکتبال مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد که طی آن 
شاگردان مهران شــاهین طبع در تیم پتروشیمی حریف خود را با نتیجه ۹4 بر 88 
شکســت دهند.کوارتر نخست این بازی با برتری ۳۵ بر ۲7 پتروشیمی همراه بود اما 
در کوارتر دوم، شــاگردان مصطفی هاشمی موفق شدند با نتیجه ۲۵ بر ۲۱ صاحب 
برتری شــوند؛ آنها در کوارتر دوم نیز به برتری ۲۱ بر ۱7 دســت یافتند، اما نتیجه 
کوارتر چهارم را ۱۵ به ۲۱ واگذار کردند تا در نهایت بازنده بازی باشــند. پتروشیمی 
در حالی در دیدار دیروز صاحب برتری شد که در دیدار اول نیمه نهایی نیز به برتری 

دست یافته بود، اما در دیدار دوم متحمل شکست شد.
در دیگــر دیدار مرحله نیمه نهایی لیگ برتر بســکتبال دو تیــم نفت آبادان و 
شــهرداری تبریز به مصاف هم رفتند. در این بــازی نفت با نتیجه 77 بر ۶۹ مقابل 

میزبان خود به برتری دست یافت. این دومین برد نفت در این مرحله بود. 
دیدار چهارم تیم های مهرام با پتروشیمی و نفت برابر شهرداری تبریز در مرحله 
نیمه نهایی لیگ بسکتبال امروز برگزار می شود.پتروشیمی و نفت در صورت پیروزی 

در دیدارهای فردا راهی مرحله فینال خواهند شد.

جنوبی ها در یک قدمی فینال

پیروزی پتروشیمی و نفت 
در سومین دیدار نیمه نهایی لیگ برتر بسکتبال

امروز آغاز سی و هشتمین دوره رقابت های بین المللی کشتی فرنگی جام جهان پهلوان تختی

خیز فرنگی کاران از ماهشهر به بوداپست
 سی و هشتمین دوره رقابت های بین المللی کشتی 
فرنگی جام جهان پهلوان تختی درحالی قرار است از 
امروز در ماهشهر استان خوزستان برگزار شود که این 
رقابت ها به دلیل داشــتن امتیاز در سیستم رنکینگ 
 اتحادیه جهانی از اهمیت بســزایی برخوردار خواهد 

بود.
با توجه به تصویب هیأت رئیسه اتحادیه جهانی کشتی از 
سال ۲0۱8 میالدی طرح سیستم رده بندی در ۱۲ تورنمنت 
بین المللی در کشــتی آزاد، فرنگی و زنان و مسابقات قاره ای و 
جهانی اعمال می شود.بر اساس این رتبه بندی، کشتی گیران 
باید در مســابقات معرفی شده اتحادیه جهانی کشتی حضور 
یابند تا امتیازات آنها در این سیستم ثبت شود. این امتیازات 
در جایــگاه قرعه کشــتی گیران در رقابت های جهانی ســال 

۲0۱8میالدی لحاظ می شود.
در کشــتی فرنگی، جام جهان پهلوان تختی )ایران(، جام 
گراما سیرا پالدو )کوبا(، جایزه بزرگ )مجارستان( و جام وهبی 
امره )ترکیه( و در کشتی آزاد، جایزه بزرگ جام ایوان یاریگین 
)روسیه(، جایزه بزرگ جام باالوادزه )گرجستان(، جایزه بزرگ 
)آفریقای جنوبی( و جایزه بزرگ الکساندر مدوید )بالروس( در 

سیستم رنکینگ اتحادیه جهانی قرار دارند.
نحوه امتیازدهی به نفرات برتر

در این پیکارها به نفر نخست هشت امتیاز، دوم ۶ امتیاز، 
ســوم مشــترک چهار امتیاز و پنجم مشــترک دو امتیاز در 
سیســتم رده بندی اتحادیه جهانی کشــتی داده می شود که 
این امتیــازات در پیکارهای قهرمانی ســال ۲0۱8 جهان در 
بوداپست مجارستان برای کشــتی گیرانی که دارای امتیازات 
باالیی هستند موثر است به گونه ای که کشتی گیران عنوان دار 
در دو سوی جدول قرار گرفته و تا مرحله نیمه نهایی و فینال 

با یکدیگر روبرو نمی شوند.
همزمان با برگزاری رقابت های کشتی فرنگی جام جهان 
پهلــوان تختی رقابت های بین المللی کشــتی آزاد جام ایوان 
یاریگین روسیه نیز بعنوان یکی از مراحل انتخابی تیم کشتی 
آزاد این کشــور، روز های ۶ تا 8 بهمن ماه در کراسنویارسک 
روسیه برگزار خواهد شد و به طور حتم کشتی جهان در این 
ایام تحت تاثیر دو رویداد مهم این رشته ورزشی در ماهشهر و 

روسیه قرار خواهد گرفت.
به هر ترتیب علی اشــکانی ســرمربی تیم ملی کشــتی 
فرنگی بزرگســاالن در این رقابت ها با ســه تیم که قریب به 

اتفاق آنــان از کشــتی گیران جوان و آینده کشــتی فرنگی 
ایران هســتند اســتفاده خواهد کرد و از همین االن می توان 
پیش بینی کرد که رقابت های کشتی فرنگی این دوره برخالف 
 سال های گذشته از کیفیت فنی بسیار باالیی برخوردار خواهد 

بود.
حضور کشــتی گیــران عنــوان دار از کشــورهای کوبا، 
جمهوری آذربایجان، ترکیه، قزاقســتان و همچنین ایران در 
کنــار فرنگی کاران جوان و جویای نام از کشــورهای فنالند، 
رومانی، اوکراین، تاجیکستان، بلغارستان، گرجستان و ایتالیا، 
مبــارزات جذاب و دیدنی را رقــم خواهد زد و به طور حتم از 
فرنگی کارانی که در این دوره از رقابت های جام تختی حضور 
پیدا کرده اند در سال های آینده و در پیکارهای قهرمانی جهان 

و بازی های المپیک بیشتر خواهیم شنید.
از سوی دیگر این رقابت ها برای کشتی گیران کشورمان 
نیز یکــی از مراحل انتخابی تیم ملی بزرگســاالن اســت و 
فرنگی کاران منتخب جواز حضور در مرحله نهایی انتخابی تیم 

ملی بزرگساالن را به دست خواهند آورد.
غیبت قابل تأمل روس ها

نکته دیگری که در این رقابت ها قابل تامل اســت، غیبت 

ادامه دار و به نوعی تاکتیکی تیم منتخب کشتی فرنگی روسیه 
در این پیکارها است، روس ها همانطور که در سال های گذشته 
نیــز در رقابت های بین المللی ایران حضور پررنگی نداشــتند 
این رویه را در ســال جاری نیز در پیش گرفته اند و به نوعی 
نمی خواهند دستشــان در ایران رو شود و کشتی گیرانشان در 
ایران مغلوب حریفان شــود و حضور خود را تنها به مسابقات 

رده های سنی پایه محدود کرده اند.
سی و هشتمین دوره رقابت های کشتی فرنگی جام جهان 
پهلوان تختی درحالی قرار اســت طی امروزو فردا در ســالن 
بعثت بندر ماهشــهر در خوزستان برگزار شود که این استان 
جنوبی کشــور و مردمان خونگرمش ایــن روزها، حال و روز 
خوبی را به دلیل وجود پدیده گرد و غبار ندارند و این موضوع 
به طور حتم در برگزاری جام تختی تاثیر گذاشــته به طوری 
که برخی تیم ها از جمله قزاقســتان و ایتالیا که از یک هفته 
گذشــته در ماهشهر به ســر می برند از این موضوع گله مند 
هســتند و امیدواریم طی روزهای آینده شاهد برطرف شدن 

این مشکل از استان خوزستان باشیم.
لونت ســن داور المپیکی از ترکیــه نیز به عنوان نماینده 

اتحادیه جهانی کشتی در این مسابقات حضور خواهد داشت.

ذوب آهن با برتری مقابل استقالل خوزستان 
به رده دوم جدول رده بندی صعود کرد


