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رئیس فدراسیون فوتبال خبر داد

احتمال دارد بخشی از محرومیت پرسپولیس بخشیده شود 
سرویس ورزشی-

صحبت های  تازه ترین  در  فوتبال  رئیس فدراسیون 
خود می گوید احتمال دارد بخشی از محرومیت باشگاه 

پرسپولیس در ماجرای مهدی طارمی بخشیده شود.
مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال بعدازظهر دیروز شنبه 
در سالن روابط عمومی فدراسیون فوتبال پاسخگوی سؤاالت 
خبرنگاران بود و در مورد اتفاقاتی که در این فدراســیون رخ 
داده اســت توضیحاتی ارائه کرد. وی در ابتدای صحبت های 
خود به موضوع بدهی برخی از باشگاه های فوتبال ایران اشاره 
کــرد و گفت: این بحث ها برای فوتبال مهم اســت و ما طبق 
قانون AFC باید یکســری کارها را انجام بدهیم. ممکن است 
شرایط سخت و تلخی برای فوتبال به وجود بیاید اما باید این 

راه را ادامه بدهیم تا طبق قوانین AFC جلو برویم. 
تاج تاکید کرد: بخشــی از بدهی ها، بدهی های گذشــته 
اســت. ما مســلمانیم و باید به عهدمان وفا کنیم و پول مردم 
را بدهیم. فیفا و AFC هم همین را از ما می خواهند. در عرصه 
بین المللی هم ما مکلف به پرداخت بدهی ها هســتیم و گر نه 
مجبور می شویم فقط تیم های خودمان با خودمان بازی کنند 
و تیم ملی هم باید با باشــگاه های خودمان بازی کند. مجامع 
بین المللی مثل فیفا و AFC قوانینی دارند که باید آنها را انجام 
بدهیم. از سال 1395 موضع سخت گیرانه تری اتخاذ شده است 
و فیفا و AFC هــم قوانین را جدی تر دنبال می کنند. ما برای 
اولین بار کمیته تعیین وضعیت بازیکنان را تشکیل دادیم که 
فیفــا و AFC آن را تأیید کردند. ایــن کمیته وظیفه اش حل 

اختالف باشگاه ها و بازیکنان با باشگاه هاست
رئیس فدراســیون فوتبــال افزود: قانون را بــه دقت اجرا 
می کنیــم ،همــان قوانین AFC و فیفــا. اینکــه گفته اند ما 
مســامحه کاری کرده ایم یا سندســازی شــده می گوییم نه 
مســامحه ای شده نه سندســازی انجام داده ایم زیرا قرار نبود 
ســندی اجرایی شود و قرار بوده این سند تدریجاً ایجاد شود. 
ما اکنون لیگ 16 تیمی داریم اما اگر تعداد تیم ها در لیگ کم 
شــد نباید تعجب کنیم زیرا یک عده از باشگاه ها نتوانند اجرا 

کنند که از آسیا و لیگ برتر حذف می شوند.
احتمال بخشش بخشی از محرومیت پرسپولیس

تاج همچنین درخصوص مشکالت باشگاه هایی مثل نفت 
طالئیه و همچنین درخصوص باشــگاه پرسپولیس با توجه به 
سندســازی و محرومیت طارمی نیز اظهار داشت: درخصوص 
این باشــگاه ها باید سازمان لیگ پاســخگو باشد و این کارها 

بر عهده سازمان لیگ اســت. فدراسیون فوتبال با اجرای این 
قانون با جدیت در حال رایزنی اســت که باشــگاه ها بتوانند 
کار خودشــان را انجام بدهند اما با توجــه به اینکه اگر زمان 
سپری شود ممکن اســت که این باشگاه ها با مشکل برخورد 
کننــد. 37 پرونده در حال حاضر وجود دارد که باید تمام این 
پرونده ها مدیرانش پاسخگو باشــند تا به مشکل نخوریم اگر 
بعضی از باشــگاه هایی که بدهکار هستند در جام باشگاه های 
آسیایی نتوانند مشکالتشان را برطرف کنند حتماً یک باشگاه 
دیگر جایگزین خواهد شد. وی در ادامه درخصوص محرومیت 
پرسپولیس نیز اظهار داشت: ممکن است بخشی از محرومیت 
پرســپولیس بخشیده شــود به هر حال این رأی ای که صادر 
شــده، این رأی استنباط است و AFC در حال پیگیری است. 
مایک گزارش کلی به رئیس مجمع باشــگاه ها دادیم تا در این 
خصوص توضیحاتی داده شود وزیر ورزش هم در این خصوص 
با من صحبت کرد تا با ســرعت و دقت زیاد در این خصوص 

صحبت شود تا این مشکل هر چه سریعتر برطرف شود.
برپایی کمپ تیم ملی در مسکو

رئیس فدراسیون فوتبال در مورد بازی های تیم ملی، گفت: 
ما در یک روز فیفادی با توگو بازی کردیم و در یک روز دیگر 
فیفا با روسیه بازی می کنیم. در نوامبر دو بازی هم پیش بینی 

می کنیم که برج 9 می شــود در مارس همان اســفند ما هم 
فیفادی داریم که می خواهیم دو بازی برگزار کنیم. وقتی یک 
بازی می گذاریم و لغو می شود مدام می گویند چرا بازی ها لغو 
شــد و چرا این گونه شــد اما ما در نوامبر دو بازی داریم. در 
اواخر اردیبهشت هم برای جام جهانی آماده می شویم. اگر من 
دو روز را پس و پیش گفتم فکر نکنید فاجعه شــده است. در 
15 اردیبهشت اردوی تیم ملی شروع می شود و لیگ مان در 
12 و 13 اردیبهشــت تمام می شود. وی در مورد اعزام نفرات 
به جام جهانی، گفت: تیم ملی 50 نفر سهمیه دارد ما کاروان 
50 نفره و محــدودی داریم که برای آن هم هتل گرفته ایم و
ID ها متفاوت است. کمپ شماره یک تیم ملی در مسکو است 
و کمپ شــماره 2 ما در 160 کیلومتری مسکو است. لیست 
همراهان را هم اعالم می کنیم، سایر نفرات منظورم رسانه ها، 
میهمانان و مردم هســتند باید در هتل های دیگر باشند این 
قوانین فیفاســت. ما فدراسیونی هستیم که از فیفادی خود به 

خوبی استفاده کردیم.
معرفی ایران به عنوان بهترین تیم جهان

تاج در مورد نامه ای که قرار است فیفا بنویسد، گفت: فیفا 
به زودی نامه ای می نویســد و در آن ایران را تیم اول در دنیا 
می داند زیرا اکنون اگر در رده 25 دنیا هستیم اما 5 تیم ما به 

جام های جهانی صعود کرده اند از آلمان سه تیم به جام جهانی 
صعــود کرده، از برزیل 4 تیم، پرتغــال 3 تیم به جام جهانی 
رفته، آرژانتین 2 تیمش بــه جام جهانی صعود کرده، بلژیک 
فقط یک تیمش به جام جهانی رفته که در رده پنجم دنیاست. 
لهستان هم که در رده ششم دنیاست فقط فوتبال ساحلی اش 
به جام جهانی رفته، فرانســه دو تیمش صعود کرده، کلمبیا 
و اســپانیا هم دو تیمش به جام جهانی رفته است، مکزیک 4 
تیمش، انگلیس و اروگوئه 2 تیمشان به جام جهانی رفته است 

اما ایران 5 تیمش به جام جهانی رفته است.
خطر تعلیق رد شد

وی درخصــوص اینکــه آیا ممکن اســت بــا توجه به 
محرومیت ها و بدهی ها فوتبال ایران تعلیق شود یا خیر، اظهار 
داشــت: هیچ چیز فوتبال ایران را تعلیق نمی کند و این اتفاق 
صورت نخواهد گرفت. الزم به ذکر اســت که فوتبال ما خیلی 
شرایط سختی داشته و اوضاع فوتبال ایران در گذشته بد بوده 
ولی االن شیب این مشکالت مالیم شده است. تقریباً بدهی ها 
نســبت به فیفا در قبل فوتبال ایران خیلی کم شده است. به 
هر حال بدهی در داخل ایران زیاد است که این هم الزم است 
یک برنامه ریزی دقیق صورت بگیرد تا این اتفاق برطرف شود.

خوش بین نبودن به کسب میزبانی فوتسال
رئیس فدراسیون فوتبال در مورد اینکه جام جهانی میزبان 
می شــویم یا نه زیرا کفاشــیان گفته از ژاپن خواسته ایم کنار 
برود، گفت: من خیلی به میزبانی در جام جهانی 2020 امیدوار 
نیستم البته تالش می کنیم میزبانی را بگیریم اما خیلی امیدوار 
نیستم. در فوتسال هم کار جدی می کنیم. کف پوش های سالن 
قدیمی بود که رســانه ها هم عکس می انداختند، اکنون جام 
جهانی باشــگاه های جهان را در اصفهان برگزار می کنیم، فیفا 
به صورت شــفاهی آن را قبول کرده و به صورت مکتوب هم 
قبول خواهد کرد. مسابقه چهارجانبه بین بهترین های فوتسال 
جهان با حضور روسیه، آرژانتین و قزاقستان را برگزار می کنیم 
که در این بحث هم گیتی پسند به ما کمک می کند. دو بازی 

رفت و برگشت با برزیل انجام می دهیم. 
تکذیب فعالیت اقتصادی پسر تاج و داورزنی در فوتبال
تاج در مورد اینکه گفته می شــود پسر داورزنی به همراه 
پســر شما مشغول بازسازی کف پوش سالن تیم ملی هستند، 
گفــت: این موضوع صحت ندارد، پســر من حتی پایش را در 
فدراســیون فوتبال نمی گذارد. ما با یک شــرکت سوئیســی 

قرارداد داریم.

حدیث دشت عشق

به یاد شهید »محمدعلی جوکار«
از رمضان، محرم، والفجر و خیبر تا شهادت!

ســال 1343 در مــاه ضیافــت اهلل به جمع 
زمینیان پیوست. وجودش غبار کوی اهل بیت)ع( 
بود و عشــق به آنان زخمه به جانــش می زد. به 
گاه آموختن بر خوان پرکرامت معرفت نشســت و 
توشه ای مناسب- گرفتن مدرک دیپلم- برگرفت. 
در طول دوران تحصیلش بود که در ظلمت عمیق 
دوران پهلوی، قمر وجود پیر عشق، امام امت، شب 
آسمان را شکست و همگان را به مصاف با ظلمت 

فراخواند. »محمدعلی« نیز با شــرکت در راهپیمایی هــا ندای مرادش را لبیک 
گفت. ســپس آن زمان که خصم، ناامیدانه و ســنگدالنه هیاهو آغاز کرد، چهار 
سال با شرکت در عملیات های مختلف چون »رمضان«، »محرم«، »والفجر 1«، 
»والفجر 4« و »خیبر« چون سپاهیان نور در جاده های ایستادگی و ظفر صبوری 
کرد و سرانجام پس از بارها مجروح شدن، این فرمانده عملیات ها، طی عملیات 
»کربالی 4« در منطقه »ام الرصاص« در حالی که همسرش چشم انتظار بازگشت 

او بود؛ شهد نوشین شهادت را سرکشید.
فرازی از وصیت نامه شهید:

»... بــار پروردگارا! ایمان را در دل این ملت افزونی بخش تا با عشــق به تو 
اسالم را یاری کنند. ملت عزیز و قهرمان! از شما می خواهم همچنان به ریسمان 
خدا چنگ بزنید، متحد شوید و دست نفاق و تفرقه افکنی را از بن قطع کنید و 

اعتماد و اعتقاد خود را به خدای بی همتا محکم تر کنید...«

آغاز سی و یکمین دوره لیگ برتر والیبال با اما و اگرهای بسیار
ســی و یکمین دوره لیگ برتر والیبــال از امروز 
)یکشنبه( با برگزاری شش دیدار در شهرهای تهران، 

آمل، ساری و گنبد آغاز می شود.
ســی و یکمین دوره لیــگ برتر والیبال ایــران از امروز 
)یکشنبه( آغاز می شود و تب والیبال دوباره به شهرهای ایران 

باز می گردد.
هفته  نخست لیگ برتر والیبال در شرایطی قرار است که 
از امروز شــروع شــود که تاکنون برنامه های زمانی مختلف و 
نیز محل های متفاوت جهت برگزاری تیم ها ارائه شــده است 
و اهالی والیبال در تهران و دیگر شــهرها را دچار سردرگمی 

کرده است.
در هفته  آغازین لیگ برتر با تالش های منوچهر پورحسن، 
رئیس ســازمان لیگ جهت برگزاری آبرومندانه ، بدون طلب و 
بدهی و برتری قانون بر روابط، باز هم تکلیف تیم شــهرداری 
ورامین برای قرار گرفتن در بین دوازده تیم در هاله ای از ابهام 
اســت و یا از تیم عمران ســاری هر لحظه خبرهایی مبنی بر 

اعالم انحاللش شــنیده می شــود. در مورد تیم »شمس« که 
متشــکل از بازیکنان تیم   ملی نوجوانان است مشکل میزبانی 
است که در ابتدا قرار بود بازی های این تیم در شهریار برگزار 
شود، ولی دیروز مشخص شــد که تهران میزبان دیدارهایش 

خواهد بود.
با وجود این مشکالت از امروز هیجان، شور و شوق در بین 
والیبال دوســتان موج خواهد زد و مشتاقان والیبال در ارومیه، 
آمل، گنبد و تهران با حضورشــان در ســالن تنور والیبال را 
داغ می کنند. برنامه هفته  نخســت لیــگ برتر والیبال به این 

شرح است:
* شمس................................................. خاتم اردکان )ساعت 13(
* بانک سرمایه ........................... شهرداری ورامین )ساعت 15(
* پیکان تهران ........................ شهرداری تبریز )ساعت 17:30(
* کاله .................................................................. سایپا )ساعت 16(
* عمران ساری ....................................... رعد پدافند )ساعت 16(
* ایرانیان گنبد ............................ شهرداری ارومیه )ساعت 16(

ورزشکاران  کمیسیون  انتخابات  برگزاری  زمان 
مشــخص شد و هم چنین اعضای ســتاد نظارت بر 

انتخابات این کمیسیون هم معرفی شدند.
در جلســه هیئت اجرایی کمیته ملــی المپیک زمان 
برگزاری انتخابات کمیســیون ورزشــکاران مشخص شد. 
هم چنین اعضای ستاد نظارت بر انتخابات هم معرفی شدند.
قرار است انتخابات کمیســیون ورزشکاران در 12 آبان ماه 
برگزار شــود و از ورزشکاران واجد شرایط از 22 مهرماه به 
مدت پنج روز کاری به دبیرخانه کمیته ملی المپیک مراجعه 
و ثبت نــام کنند.از 29 مهرماه تا یکم آبان ماه هم بررســی 
صالحیت ها توسط کمیته ملی المپیک صورت می گیرد.در 
این جلسه هم چنین دستورالعمل نظارت بر نحوه انتخابات 
به تصویب اعضای هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک رسید.

تشکیل ستاد نظارت بر نحوه انتخابات نیز از دیگر مصوبات 

هیئــت اجرایی بود که اعضای آن طبق آیین نامه  انتخاب و 
معرفی شدند.در این جلسه هم چنین گزارشی از بازی های 
داخل سالن آیا توسط سرپرســت کاروانی و رئیس کمیته 
ملی المپیک ارائه شد.اعضای ستاد نظارت بر نحوه انتخابات 

کمیسیون ورزشکاران به شرح زیر است:
1. دبیرکل کمیته ملی المپیک

2. دو نفر معرفی رئیس کمیته  ملی المپیک
3. رئیس کمیسیون ورزشکاران

4. رئیس مرکز نظارت بر تیم های ملی
5. مدیر واحد برون مــرزی و روابط بین الملل کمیته ملی 

المپیک
6. مدیر حراست کمیته ملی المپیک

7. مدیر روابط عمومی کمیته ملی المپیک
۸. مشاور حقوقی کمیته ملی المپیک.

12 آبان زمان برگزاری
 انتخابات کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک 

ورود حراست وزارت ورزش 
به »خوشگذرانی شبانه ۴ پرسپولیسی «

ماجرای خوشگذرانی پرسپولیسی ها پیش از بازی 
الهالل اکنون با ورود حراســت وزارت ورزش و جوانان 
تازه ای شده است، موضوعی که علی رغم  وارد مرحله 
آثار و تبعات جبران ناپذیرش متاســفانه تاکنون هیچ 
واکنش تنبیهی از سوی باشگاه برای خاطیان به همراه 

نداشته است.
رسانه ای شــدن موضوع خوشــگذرانی بدموقع بازیکنان 
تیم فوتبال پرسپولیس در امارات و در اردوهای پیش از بازی 
بــا االهلی و الهالل عربســتان،  واکنش های متفاوتی را در پی 
داشــت. اتفاق تلخی که نتیجه تلخ تری را برای تیم پرطرفدار 
پرسپولیس به همراه داشت و در نهایت قرمزهای پایتخت در 
یک بازی سرنوشت ساز متحمل شکست سنگینی شدند و امید 
این تیم برای صعود به فینال لیگ قهرمانان آسیا کمرنگ شد.
رســانه های خبری روز چهارشنبه گذشــته از اتفاقی در 
اردوی امارات تیم پرســپولیس پرده برداشت که کوچک ترین 
پیگیری و شــفاف ســازی درباره چرایی خروج بدموقع چند 
بازیکن پرســپولیس از هتل محل اقامت شان  در اردوی پیش 
از بازی با الهالل و االهلی از ســوی مسئوالن این باشگاه انجام 
نشد. اردوهایی که در آنها اکثر اعضای هیئت مدیره باشگاه نیز 

در کنار تیم حضور داشتند. 
یک منبع آگاه درباره واکنش ها به موضوع »خوشگذرانی« 
به خبرگزاری ایســنا گفت: به دلیل اهمیت موضوع، حراست 
وزارت ورزش و جوانان پیگیر ماجرا شــده تــا با خاطیان به 
صورت جدی برخورد شــود.در همین رابطه حراســت وزارت 

ورزش از حراســت باشگاه پرسپولیس و همین طور مسئوالن 
این باشگاه توضیح  خواسته است.

موضوع اتفاقــات اردوهای پرســپولیس در امــارات در 
گزارش هایی به حراســت وزارت ورزش و جوانان اعالم شــده 
و این وزارتخانه نیز پیگیر ماجراست تا با این خاطیان برخورد 
شود.البته با توجه به اینکه ترک اردو توسط پرسپولیسی ها در 
هتلی در ابوظبی و هم چنین از محل باشگاه ایرانیان دوبی رخ 
داده، با بررســی دوربین های مداربسته این دو مکان می توان 
به راحتی به جزئیات ماجرا و همین طور شناســایی بازیکنان 

خاطی پی برد.
بر اساس پیگیری های صورت گرفته اتفاقات اردوی پیش 
از بازی با االهلی بسیار تکان دهنده تر از اتفاقات بازی با الهالل 
است،  به گونه ای که در این اردو 4 بازیکن خاطی به همراه دو 
نفر از کارکنان باشــگاه پس از شرکت در یک مهمانی حدود 
ســاعت 3 صبح به هتل محــل اقامت خود بــاز می گردندد.

ســناریوی بازگشــت به هتل نیز به گونه ای طراحی شده بود 
که کارکنان باشگاه 15 دقیقه پس از بازیکنان وارد البی هتل 
می شوند تا این گونه وانمود گردد که این 6 نفر با هم نبوده اند!

هم چنین در اردوی بازی با الهــالل نیز بازیکنان خاطی 
پس از ســاعت ها از ترک هتل، بامداد روز بعد وارد هتل محل 
اقامت خود در ابوظبی شده اند. امید است که نهادهای نظارتی 
و حراســتی با برخورد قاطع با تمام خاطیان در هر ســطحی، 
زمینه  جلوگیری از اتفاقات مشابه در آینده با هزینه بیت المال 

را بگیرند.

*رنکینگ پاراتکواندوکاران در ماه اکتبر اعالم شــد و براساس آن مهدی پوررهنما، سعید صادقیان پور و 
اصغر عزیزی در جایگاه نخست قرار گرفتند. در جدیدترین رنکینگ جهانی که از سوی فدراسیون جهانی 
تکواندو اعالم شده است، صادقیان پور در وزن ۶۱- کیلوگرم )K۴۲( با ۱۴۶ امتیاز هم چنان در صدر جدول 
قرار دارد و  پوررهنما نیز در وزن ۷۵- کیلوگرم )K۴۴( با ۱۶۹ امتیاز در صدر است. عزیزی هم در وزن ۷۵+ 
کیلوگرم )K۴۴( با یک پله صعود و کســب ۱۴۵.۲۰ امتیاز در جایگاه نخست قرار گرفته است.  نمایندگان 
ایران با ترکیب پنج نفره ســعید صادقیان پور، مهدی پوررهنما، محمود جعفرزاده، احمد نریمانی و اصغر 
عزیزی تمرینات خود را به منظور حضوری قدرتمندانه در هفتمین دوره مسابقات قهرمانی جهان که ۲۷ 

مهرماه در لندن برگزار می شود، در مرکز جهانی تکواندو پیگیری می کنند.
* مسابقات انتخابی المپیک در بخش نوجوانان در کشور آرژانتین برگزار شد که امیررضا صفایی پور با کسب سه پیروزی 
و قرار گرفتن در جمع 16 نفر اول مســتقیما به المپیک 201۸ نوجوانان در آرژانتین صعود کرد. ســوگند حداد دیگر 
نماینده ایران در این مسابقات در رده هفدهم قرار گرفت که این امر سبب شد که به عنوان رزرو در جدول قرار گیرد 
تا در صورتی که یکی از ورزشکاران صعود کرده به هر دلیلی نتواند در المپیک شرکت کند، سوگند حداد جایگزین وی 
می شود. از هر کشور تنها 2 ورزشکار دختر و پسر شانس صعود به المپیک را دارد و ایران می تواند در مسابقات آذرماه 

بنگالدش سهمیه بعدی خود را نیز کسب کند.
* تیم ملی واترپلوی کشورمان برای حضور در مسابقات فینا تراپی عازم مالت می شود. مسابقات فینا تراپی 
کمتر از دوهفته دیگر به میزبانی مالت برگزار می شود. برهمین اساس تیم ملی واترپلوی کشورمان عازم 

مالت می شود تا در این رقابت ها حضور داشته باشد.
* بر اساس اعالم وزارت ورزش و جوانان، ثبت نام نامزدهای تصدی پست ریاست فدراسیون والیبال از امروز )یکشنبه( 
آغاز می شــود. کلیه افراد واجد شرایط عالقمند به احراز پست ریاست فدراسیون می توانند از فردا یکشنبه 16 مهرماه 
به مدت 10 روز کاری )ساعت 9 تا 15( برای دریافت فرم ثبت نام و ارائه مدارک مورد نیاز به دبیرخانه مجمع واقع در 
فدراسیون والیبال جمهوری اسالمی ایران مراجعه کنند. محمود افشاردوست دبیرکل فدراسیون والیبال و دبیر مجمع 

انتخاباتی تاکید کرد که ثبت نام نامزدها بر اساس آئین نامه وزارت ورزش و جوانان انجام می شود.

خواندنی از ورزش ایران

وزنه بردار فوق ســنگین ایران گفت: اینکه بعد از چند ســال در اردوی تیم ملی هستم یعنی انگیزه ام باال است و امیدوارم جواب 
زحمات کسانی که چشم انتظار بازگشت دوباره من به مسابقات بودند را بدهم. گزیده ای از تازه ترین صحبت های سعید علی حسینی 

در ادامه می آید:
*شرایط بدنی خوبی دارم. در این مدت خیلی سنگین کار نکردم تا وزنه هایم تثبیت شود تا در ماه های آخر فشار الزم را بیاورم. تمام 

تالشم را می کنم در اردوی شمال به رکوردهای خوبی برسم. 
*از سال گذشته که مشخص شد می توانم دوباره به مسابقات برگردم انگیزه ام باال بود اما در این میان امتحانات مقطع دکترا را داشتم 
و اگر قرار بود به اردو بیایم دیگر فرصت این را نداشــتم که به درس فکرکنم. از این رو تصمیم گرفتم از موقعیت اســتفاده کرده و 

امتحان خود را پشت سر بگذارم. 
*همین که بعد از چند سال در اردوی تیم ملی حضور دارم یعنی انگیزه ام زیاد است. تمام تالشم را می کنم تا نتیجه خوبی بگیرم و 
به خوبی تمرکز کرده و تمرین می کنم. امیدوارم بتوانم جواب زحمات خانواده و تمام کسانی که چشم انتظار بازگشت دوباره من به 

صحنه مسابقات بودند را بدهم. انگیزه ام خوب است و مردم هم دعا کنند تا در صحنه مسابقات نتیجه خوبی بگیرم. 
*بیشــتر در تالش هســتم تا بدنم را آماده نگه دارم چراکه اگر همین امروز هم محرومیتم تمام شود اما بدنم آماده نباشد نمی توانم 
در مسابقات شرکت کنم و هیچ فایده ای ندارد. از این رو تنها به این فکر می کنم بدنم آماده باشد تا در مسابقات جهانی کم نیاورم. 

*سطح مسابقات جهانی باال است و در این یکی، دوسال اخیر هم مشاهده کردیم رقابت در فوق سنگین باال بوده است. با این حال 
ما تالش می کنیم نتیجه خوبی بگیریم.

علی حسینی پس از بازگشت به اردوی تیم ملی وزنه برداری 
انگیزه زیادی دارم، مردم برایم دعا کنند

آمریکا، کانادا، مکزیک یا مراکش؟
اینفانتینو: میزبان جام جهانی 2۰2۶

 با شفافیت بیشتری انتخاب می شود
جیانــی اینفانتینو، رئیــس فیفا وعده داد که پروســه انتخاب میزبان برای 

جام جهانی 2026 بسیار شفاف باشد و دیگر مشکالت پیشین ایجاد نشود. 
اینفانتینو در مطلبی که در مجله فیفا منتشــر شــد، اعالم کرد که از این 
پس میزبان های جام جهانی با شــفافیت بیشتری انتخاب می شوند.میزبانی های 
جام جهانی 201۸ و 2022 که به روســیه و قطر اعطا شــدند با حواشی زیادی 
همــراه بودند و افراد زیادی مخالف این میزبانی ها بودند. اتهام فســاد به این دو 
کشور زده شده است. بحران میزبان های جام های جهانی به قدری باال گرفت که 
انتخاب میزبان جام جهانی 2026 یک ســال به تعویق افتاد. کشورهای آمریکا، 
کانادا، مکزیک و مراکش در حال  حاضر درخواست میزبانی جام جهانی 2026 را 
دارند. اینفانتینو وعده داد که روند انتخاب میزبان بهبود پیدا کند و این پروســه 
بسیار شفاف انجام شود. به  این  ترتیب نامزدشدن کشورها، گزارش هایی که ارائه 
می دهنــد، رای گیری از اعضای فیفــا و تصمیم گیری نهایی فیفا همگی نظارت 
خاصی خواهند داشت. تمام این راه حل به صورت عمومی گزارش می شود. یک 

نهاد مستقل نظارت بر این پروسه را بر عهده خواهد داشت.
احتمال جدایی توران از بارسلونا در ماه ژانویه

هافبک ترکیه ای تیم ملی فوتبال ترکیــه احتماالً در پنجره نقل و انتقاالت 
زمستانی از بارسا جدا خواهد شد. آردا توران که روزهای خوبی از دوران حرفه ای 
خود را سپری نمی کند، در برنامه های ارنستو والورده جایی ندارد، از این رو ممکن 
است در پنجره نقل و انتقاالت زمستانی پیش رو از بارسلونا جدا و به گاالتاسرای 
بازگردد.توران 30 ســاله می داند که برای احیای دوران حرفه ای اش نیاز به بازی 
کردن مرتب دارد، از این رو با مدیر برنامه های خود نشستی داشته تا در خصوص 
آینده اش تصمیم گیری کنند. دورســان اوزبک، رئیس  باشگاه گاالتاسرای پیش 
از این از عالقه خود برای بازگرداندن آردا توران به این تیم ســخن گفته بود.اگر 
گاالتاســرای موفق شود با بارسلونا بر ســر جذب توران به توافق برسد، کاپیتان 
تیم ملی ترکیه به این تیم می پیوندد و احتماالً به دوران حرفه ای اش با شیرهای 
اســتانبول پایان خواهد داد. آردا که در مجموع دو فصل گذشته در 55 بازی از 
رقابت هــای مختلف برای آبی واناری ها به میدان رفته و 15 گل به ثمر رســانده 

است، این فصل هنوز نتوانسته برای بارسلونا بازی کند.
باز شدن پای اولیور کان به فوتبال عربستان

 اولیور کان دروازه بان پیشین تیم ملی فوتبال آلمان آکادمی تخصصی دروازه 
بانی در عربســتان افتتاح می کند. اولیورکان با عقد قراردادی با مسئوالن ورزش 
و فدراسیون فوتبال عربســتان، ضمن افتتاح آکادمی دروازه بانی به نام خودش، 
مسئولیت نظارت و تعیین سیاست گذاری بر این آکادمی را در عربستان بر عهده 
خواهد داشت.این آکادمی در ریاض مستقر است و مربیان آن هم با نظارت ویژه 
کان تعیین خواهند شــد. فدراسیون فوتبال عربســتان اعالم کرده است دروازه 
بانهای تیم ملی این کشور می توانند با حضور در این آکادمی، تمرینات اضافه ای 

را برای آمادگی کامل در جام جهانی 201۸ روسیه انجام بدهند.
آرسنال آماده شکار پدیده 2۰ ساله منچستریونایتد

تیم فوتبال آرســنال آماده می شــود که پدیده جوان منچستریونایتد را به 
خدمت گیرد. آرســنالی ها در زمینه جذب اســتعداد، نگاهی به بازیکن جوان و 
جویای نام شیاطین ســرخ دارند. مطابق اعالم روزنامه سان ، »دین هندرسون«، 
بازیکــن 20ســاله ای کــه اکنون از طــرف یونایتد ها به تیم دســته ســومی 
»شــرزبوری تاون« قرض داده شد، در فهرست خرید توپچی های لندن است.این 
بازیکن همچنین در تیم زیر 21 ساله های انگلیس بازی های خوبی انجام داده و 

مورد توجه مدیران آرسنال قرارگرفته است.
دالیچ رسمًا سرمربی جدید تیم ملی کرواسی

ســرمربی کروات ســابق العین امارات هدایت تیم ملی کرواسی را به دست 
گرفت. زالتکو دالیچ، ســرمربی ســابق تیم های الهالل عربستان و العین امارات 
رسما به جای چاچیچ، سرمربی کنونی کرواسی انتخاب شد. کرواسی جمعه شب 
در دیدار مقابل فنالند در مقدماتی جام جهانی 201۸ به نتیجه تســاوی یک بر 
یک رضایت داد تا ناکامی ها کروات ها کامل شود. فدراسیون فوتبال کرواسی دلیل 

برکنار چاچیچ را کسب نتایج ضعیف وی اعالم کرده است.
احتمال حضور آنچلوتی روی نیمکت امارات

رسانه های عربی از احتمال حضور آنچلوتی در تیم ملی فوتبال امارات سخن 
بــه میان آوردند. هدایت تیم ملی فوتبال امارات را ادگاردو بائوســا آرژانتینی بر 
عهده داشت که این مربی اکنون در تیم ملی عربستان است. فدراسیون فوتبال 
امارات ســخت به دنبال جانشینی شایسته برای بائوســای آرژانتینی است و با 
چند مربی سرشناس وارد مذاکره شده است. رسانه های عربی از احتمال حضور 
کارلو آنچلوتی در نیمکت امارات سخن به میان آوردند. فدراسیون فوتبال امارات 
بالفاصله به این موضوع واکنش نشــان داد و تاکید کرد که فعال هیچ مذاکره ای 
با سرمربی سابق بایرن مونیخ نداشته است. آنچلوتی که چند روز پیش از هدایت 
بایرن مونیخ اخراج شد تاکیدکرده که فعال قصد مربیگری ندارد و می خواهد چند 

ماه استراحت کند.
خیز بلند غنا برای میزبانی جام جهانی 2۰۳۸ فوتبال

کشور غنا در برنامه 40 ساله خود، گرفتن میزبانی جام جهانی 203۸ را نیز 
قرار داد. این کشــور قصد دارد برای میزبانی المپیک و جام جهانی دوره های بعد 
اقدام کند. برنامه توسعه کشور غنا نشان دهنده این است که این کشور آفریقایی 
برنامه های بلند پروازانه ای برای آینده دارد. مسئوالن کشور غنا اعالم کرده اند که 
اوضاع مالی این کشــور و زیر ساخت های موجود می تواند بر گرفتن میزبانی آنها 
تاثیرگذار باشــد. این کشور قصد دارد استادیوم جدیدی به نام استادیوم »ستاره 
ســیاه« بســازد کند که اولین قدم برای گرفتن میزبانی خواهد بود. قرار است 
از بهترین تکنولوژی های روز این در ســاخت این اســتادیوم استفاده شود. این 
استادیوم به شبکه راه آهن و شبکه جاده ای کشور متصل خواهد بود و از سیستم 
انرژی خورشیدی در آن استفاده می شــود. در قاره آفریقا تاکنون تنها آفریقای 

جنوبی میزبان جام جهانی بوده است.
بوفون جدید، هدف بعدی پاری سن ژرمن

پاری  ســن  ژرمن تالش می کند که سنگربان جوان میالن را با رقمی نجومی 
جذب کند. پاری سن ژرمن یکی از متمول ترین باشگاه های فوتبال در جهان است. 
این تیم فرانسوی با سرمایه باالیی که مالک خود دارد می تواند هر بازیکنی را جذب 
کنند. پاری  سن  ژرمن در تابستان، بازیکنان بزرگی مثل نیمار، ام باپه و دنی آلوس 
را جذب کرد اما به نظر می رســد که همچنان به دنبال جذب چهره های بزرگ و 
سرشناس است.رسانه های فرانســوی از عالقه پاری  سن  ژرمن به جذب دوناروما 
ســنگربان جوان میالن سخن به میان آوردند و نوشتند که سنگربان میالن هدف 
بعدی رئیس متمول پاری  سن  ژرمن است.دوناروما در تابستان سال جاری قرارداد 
خود را با میالن تمدید کرد. رقم فسخ قرارداد او با روسونری 70 میلیون یورو است 
و پاری  سن  ژرمن مشکلی در پرداخت این رقم نخواهد داشت. باید منتظر حضور 
این ســنگربان بزرگ هم در این تیم فرانسوی بود. مدیر برنامه های دوناروما، مینو 
رایوال است که رابطه بسیار خوبی با پاری سن ژرمن دارد. او باعث شد که زالتان و 

وراتی و البته تیاگو سیلوا هم در پاری  سن  ژرمن بازی کنند.

نخستین پیروزی ایران در جام جهانی فوتبال نوجوانان
 C در دومین روز از مســابقات جام جهانی فوتبال نوجوانان، دیدارهای گروه
برگزار شد. تیم ملی ایران در نخستین بازی خود از ساعت 1۸ به مصاف تیم ملی 
گینه رفت و توانســت با حساب 3 بر یک رقیب آفریقایی خود را شکست دهد و 
به صدر جدول این گروه صعود کند. در این بازی، اللهیار صیادمنش )59(، محمد 
شــریفی )70 پنالتی(  و ســعید کریمی )90( برای ایران گلزنی کردند. تک گل 
گینه نیز در دقیقه 91 توسط توره به ثمر رسید. ایران با این برد در صدر جدول 
رده بندی گروه خود ایســتاد. در دیگر بازی این گروه، تیم ملی آلمان موفق شد 
در دقایق پایانی کاستاریکا را با حساب دو بر یک شکست دهد و در رده دوم این 
گروه قرار بگیرد. روز ســه شنبه و در دومین بازی، تیم ملی ایران از ساعت 1۸ با 
آلمان دیدار می کند. همچنین از ساعت 15 نیز، دو تیم بازنده کاستاریکا و گینه 

به مصاف هم می روند.
 نکونام: وقتی به استقالل می آیم که جام بگیرم

بازیکن پیشین استقالل از عالقه اش برای بازگشت به این تیم گفت اما تاکید 
کرد که زمانی بازمی گردد که بتواند برای هواداران تیم آبی، یک جام بگیرد.جواد 
نکونام درباره شــایعه حضورش در استقالل و نیمکت این تیم مطرح، گفت: من 
به اســتقالل عالقه قلبی دارم. این را همه می دانند. استقالل باشگاهی است که 
به خیلی ها، خیلی چیزها داد و کســی نمی تواند ســرش منت بگذارد. متاسفانه 
بعضی ها این کار را می کنند و فقط منت ســر این باشــگاه می گذارند و همیشه 
معترض هســتند. همه باید بدانیم، استقالل است که به همه بازیکنانش افتخار 
داده است. اگر استقالل نبود خیلی ها نمی توانستند در این فوتبال به اسم و رسم 
برســند.او ادامه داد: من وقتی به استقالل آمدم که سال ها در اسپانیا توپ زدم 
ولی هنوز می گویم به این باشــگاه بزرگ مدیونم. استقالل همیشه به من انگیزه 
می داد و می دهد. باید بگویم دوســت دارم یک روز به استقالل برگردم ولی حاال 
نه. دوســت ندارم اشــتباهات دیگران را تکرار کنم. اگر باشگاه به من نیاز داشت 
زمانی می آیم که با قهرمانی هواداران را خوشــحال کنیــم، مثل دورانی که در 

استقالل بازی کردم.
توافق تراکتورسازی با دو مربی و دو بازیکن سابق

مســئوالن باشگاه تراکتورسازی پس از تسویه حساب 7 پرونده خطرساز در 
فیفا موفق به جلب رضایت دو مربی و دو بازیکن ســابق خود شــدند. بر اساس 
اعالم کنفدراســیون فوتبال آسیا عالوه بر پرونده های موجود در فیفا، نام فرشید 
طالبی و مرتضی اســدی در بین طلبکاران باشگاه تراکتورسازی دیده می شد که 
بر همین اســاس مذاکرات الزم در روزهای اخیر بین دو طرف صورت گرفت و 
تراکتوری ها موفق به جلب رضایت دو بازیکن ســابق خود شــدند.بر این اساس 
با توجه به توافقات صورت گرفته اســدی و طالبی شکایت خود را پس گرفتند 
و دیگر مشــکلی از این ناحیه برای حضور تراکتورسازی در رقابت های آسیایی 
وجود نخواهد داشت.مسئوالن باشگاه تراکتورسازی همچنین جهت پیشگیری 
از ارســال شکایت های جدید به فیفا با تاوارس و تکسیرا دو مربی خارجی فصل 
گذشــته خود نیز توافق کردند.بر اساس توافقنامه ای که به امضا رسیده، این دو 
مربی مطالبات خود را دریافت خواهند کرد و به همین دلیل از شکایت خودداری 

می کنند تا پرونده تازه ای برای تراکتورسازی در فیفا گشوده نشود.
تیم ملی فوتسال ایران به مصاف برزیل می رود

تیم ملی فوتسال کشورمان در دو دیدار تدارکاتی به مصاف تیم ملی برزیل 
خواهد رفت. با اعالم عباس ترابیان رئیس کمیته فنی و توسعه فوتسال و فوتبال 
ســاحلی، طبق توافق صورت گرفته بین فدراســیون فوتبال ایران و برزیل، تیم 
ملی فوتســال دو کشور در آبان ماه و آذرماه ســال 97 در دو دیدار تدارکاتی به 
مصاف یکدیگر خواهند رفت.طبق توافقات صورت گرفته قرار است ابتدا تیم ملی 
فوتســال کشورمان آبان ماه ســال آینده به برزیل سفر کند و در آذرماه نیز تیم 
ملی برزیل به ایران خواهد آمد. براســاس برنامه از پیش تعیین شــده تیم ملی 
فوتسال کشورمان برای حضور در مسابقات جام ملت های آسیا که قرار است 12 
بهمن ماه در چین تایپه برگزار شود، ابتدا در تورنمت چهار جانبه در اصفهان که 
با حضور تیم های ملی روســیه، آرژانتین و قزاقستان برگزار خواهد شد شرکت 
می کند و ســپس در دو دیدار دوســتانه در تهران در تاریخ 23 و 25 دی ماه به 
مصاف بالروس خواهد رفت.تیم ملی فوتســال ایــران از تاریخ 30 دی ماه تا 5 
بهمن ماه نیز به اسلونی سفر و دو دیدار دوستانه را با تیم ملی این کشور برگزار 
خواهد کرد. ملی پوشان کشورمان پس از انجام این دیدارها به ایران باز خواهند 
گشــت تا در تاریخ 9 بهمن ماه برای حضور در مســابقات جام ملت های آسیا به 

چین تایپه سفر کنند.
سه شنبه تکلیف مالکیت نفت مشخص می شود

روز سه شــنبه هفته جاری تکلیف مالکیت باشگاه نفت مشخص خواهد 
شد.طبق برنامه از پیش تعیین شده قرار بود روز دوشنبه هفته جاری تکلیف 
مالکیت باشــگاه نفت تهران مشخص شود اما به دلیل عدم حضور حبیب اهلل 
شــیرازی رئیس هیئت فوتبال استان تهران، این جلسه صبح روز سه شنبه با 
حضور کلیه اعضا برگزار خواهد شــد.در جلســه کمیسیون ماده 5 قرار است 
نتایج عملکرد مسئوالن فعلی باشــگاه نفت مورد بررسی قرار بگیرد و بعد از 
بررسی نتاج و عملکرد مدیران فعلی، اعضای کمیسیون ماده 5 به اینکه مجوز 
مدیران فعلی تمدید شــود یا نه رای خواهنــد داد.رضا گل محمدی مدیرکل 
ورزش و جوانان اســتان تهران در گفت وگو با خبرگــزاری فارس این خبر را 

تائید کرد.
ورزشگاه العین میزبان بازی افتتاحیه جام باشگاه های جهان 
فدراسیون جهانی فوتبال)فیفا( ورزشــگاه باشگاه العین امارات را به عنوان 
میزبان بازی افتتاحیه مســابقات جام باشــگاه های جهان 2017 انتخاب کرد. 
فدراسیون جهانی فوتبال )فیفا( اعالم کرد که ورزشگاه بن زاید شهر العین امارات 
میزبان بازی افتتاحیه مسابقات جام باشــگاه های جهان میان الجزیره امارات و 
اوکلند سیتی نیوزلند انتخاب شد.این مسابقات از تاریخ 6 دسامبر )15آذرماه( به 

میزبانی امارات آغاز می شود.
یک خارجی دیگر گزینه دستیاری شفر در استقالل

با منتفی شــدن حضور سیروس دین محمدی و بیژن طاهری در کادر فنی 
اســتقالل، یک مربی خارجی دیگر گزینه حضور در کادر فنی آبی پوشــان شد. 
اضافه شــدن دین محمدی و طاهری به کادر فنی استقالل مورد استقبال شفر 
قــرار نگرفت تا این موضوع به طور کلی منتفی شــود. اما پرونده کادر فنی آبی 
پوشــان بسته نشده و یک مربی دروازه بانی و یک دستیار دیگر به جمع نیمکت 
نشینان این تیم اضافه خواهد شد. آنطور که شنیده می شود، یک مربی خارجی 
)غیرآلمانی( که ســابقه همکاری با شفر را در گذشــته داشته کاندیدای اضافه 
شدن به کادر فنی آبی پوشان است. رزومه این مربی در حال بررسی است و به 
زودی مشــخص می شود که گزینه مورد نظر هم به نیمکت آبی ها اضافه خواهد 

شد یا خیر. 
وینفرد شفر سرمربی آلمانی و جدید تیم استقالل به تازگی کارش را با این 
تیم به صورت رســمی آغاز کرده است و در حال حاضر تنها میک مک درموت 

و اشکان نامداری به عنوان دستیار او را در تمرینات همراهی می کنند.
رئیس فدراســیون کشــتی در نخســتین روز از فرصت ثبت نام حضور در انتخابات ریاست این فدراسیون 

نام نویسی کرد تا تنور رقابت با ورود احتمالی نفرات جدید داغ شود.
در حالی که ثبت نام از کاندیداهای ریاســت فدراســیون کشــتی از صبح دیروز )15 مهرماه( آغاز شده و تا 10 روز کاری 
)26مهرماه( ادامه می یابد، رســول خادم رئیس کنونی این فدراسیون به عنوان نخستین کاندیدا ثبت نام کرد. پس از برگزاری 
نشســت روسای هیئت های کشتی استان های کشور، حاضرین از رســول خادم خواستند برای دوره بعدی ریاست فدراسیون 
کشــتی کاندیدا شــود. از این رو رئیس کنونی فدراسیون صبح دیروز ثبت نام کرد. حال باید دید چه گزینه هایی با ثبت نام در 
انتخابات پای در عرصه رقابت با خادم که دی ماه ســال جاری برگزار می شود، می گذارند. ثبت نام رسول خادم در حالی انجام 
شــد که پیش از این گفته می شــد وی ممکن است با توجه به کشمکش های کنونی وزارت ورزش و فدراسیون کشتی، عطای 
سکانداری این رشته را در دوره جدید به لقایش ببخشد، اما پس از نشست روسای هیئت های کشتی سراسر کشور و با توجه 
به برنامه های بلند مدت خادم و حضورش در جمع اعضای هیئت رئیسه اتحادیه جهانی کشتی این احتمال منتفی شد. دوره 
ریاست چهارساله رسول خادم بر فدراسیون کشتی روز 14 دیماه امسال به پایان می رسد. خادم از 2۸ مهرماه سال 92 به عنوان 
سرپرست فدراسیون کشتی، سکان مدیریت را در دست گرفت و سپس از دیماه همان سال رسما به عنوان رئیس انتخاب شد.

خادم برای انتخابات ریاست کشتی ثبت نام کرد 
تیم ملی والیبال نشسته روسیه برای برپایی اردو و انجام چند دیدار تدارکاتی بامداد امروز به ایران  آمد.

مدیر تیم های ملی والیبال نشســته با اعالم این خبر گفت: تیم ملی والیبال نشســته روسیه بامداد روز یکشنبه به 
ایران وارد می شود و نخستین مسابقه تدارکاتی خود را ساعت 16 روز دوشنبه در کمپ تیم های ملی واقع در فدراسیون 
جانبازان و معلوالن انجام می دهد. هادی رضایی به برگزاری اردوی تیم های ملی والیبال نشســته جوانان و بزرگســاالن 
اشــاره کرد و افزود: تمرینات تیم های ملی بزرگســاالن و جوانان از روز دوشــنبه آغاز می شود. 15 نفر به تیم های ملی 
بزرگساالن و جوانان دعوت شده اند و تمرینات خود را در کمپ تیم های ملی واقع در محل فدراسیون جانبازان و معلوالن 

آغاز می کنند. 
وی اظهار داشــت: اردوهای تیم ملی روســیه در آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک انجام می شود. این تیم صبح ها 
تمرین می کند و ساعت 16 روزهای دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه و پنج شنبه سه مسابقه با تیم ملی بزرگساالن و یک 
مسابقه با تیم جوانان در کمپ تیم های ملی انجام می دهد. مدیر تیم های ملی والیبال نشسته  در پایان گفت: تیم ملی 

روسیه روز جمعه 21 مهرماه به کشورش بازمی گردد.

حضور تیم ملی والیبال نشسته روسیه در ایران

صفحه 9
یک شنبه 1۶ مهر 1۳9۶ 

1۷ محرم 1۴۳9 - شماره 21۷۴۰

 131SLسند کمپانی و برگ سبز خودرو سواری سایپا
به شــماره پــاک 753 ص 47 - ایــران 24 به 
رنگ ســفید - روغنی مدل 1390 و شماره موتور 
  S1412289713467   3904946 و شماره شاسی

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقــای عوضعلی مقدم دارای شناســنامه شــماره 1646 به شــرح 
دادخواســت به کاسه 960792 از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نمــوده و چنین توضیح داده که شــادروان ملیحه مردانی به 
شناسنامه شماره ــــــــــــــــ در تاریخ 1396/12/24 اقامتگاه 
دائمی خود بــدرود زندگی گفته، ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
اســت به: 1- عوضعلــی مقــدم ت.ت 1326/6/11 ش ش 1646 
فرزند حســن - همســر 2- نادر عوضعلی مقدم ت.ت 1365/9/15 
ش.ش 6780 فرزند عوضعلی - پســر 3- ناصر عوضعلی مقدم ت.ت 
1368/1/15 ش ش 0310004586 فرزند عوضعلی - پسر 4- مریم 
عوضعلی مقدم  ت.ت 1354/6/1 ش ش 305 فرزند عوضعلی - دختر 
5- لیا عوضعلی مقدم ت.ت 1358/1/2 ش ش 41 فرزند عوضعلی 
- دختر 6- ســمیه عوضعلی مقدم ت.ت 1363/3/11 ش.ش 1160 
فرزند عوضعلی - دختر 7- سمیرا عوضعلی مقدم ت.ت 1364/5/26 

ش ش 1136 فرزند عوضعلی - دختر
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 

دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه چهارم شورای حل اختالف کرج

96/6221/ف

1395/12/24
ش.ش 209

قهرمانی پاکدامن و سازنچیان در مسابقات شمشیربازی جایزه بزرگ
رقابت های سابر انفرادی مسابقات شمشیربازی جایزه بزرگ با قهرمانی علی پاکدامن به پایان رسید.

 در مسابقات شمشیربازی جایزه بزرگ که در سالن شهید کالهدوز تهران برگزار شد رقابت های سابر انفرادی آقایان و بانوان با 
حضور 121 ورزشکار پیگیری شد. در بخش آقایان 73 شمشیرباز از 14 استان شرکت کردند و در پایان 212 بازی مقدماتی و 57 
بازی حذفی علی پاکدامن از تهران به عنوان قهرمانی دست یافت. محمد فتوحی از یزد نایب قهرمان شد، فرزاد باهر از آذربایجان 
شــرقی و مجتبی عابدینی از مازندران نیز مقام سوم مشترک را کسب کردند.اما در بخش بانوان 4۸ شرکت کننده از 9 استان در 
این رقابت ها حضور یافتند که در پایان 120 بازی مقدماتی و 37 بازی حذفی نجمه سازنچیان از یزد موفق به کسب قهرمانی این 
دوره از مسابقات شد. پریماه برگزر راحتلو از استان البرز مقام دوم را کسب کرد، هستی ذبیحی و فائزه رفیعی دو ورزشکار گیالنی 

نیز به مقام سوم مشترک رسیدند.


