
ورزشی

سرویس ورزشی-
روز نخست مسابقات کشــتی قهرمانی جهان با 
اتفاقی تلخ برای آزادکاران کشــورمان همراه شد تا 
جایی که حســن یزدانی قهرمان المپیک و جهان در 
اولین رقابتش با شکســت برابر تیلور از رسیدن به 

مدال طال بازماند!
این مسابقات روز گذشته به میزبانی بوداپست مجارستان 
آغاز شد؛ شروع این مسابقات در شرایطی بود که در نخستین 
روز دست حسن یزدانی قهرمان المپیک و جهان از رسیدن 

به مدال طال کوتاه ماند.
رقابت های کشــتی آزاد قهرمانی جهــان از صبح دیروز 
شنبه به میزبانی بوداپست مجارستان آغاز شد. طبق برنامه 
مســابقات در روز نخست رقابت های قهرمانی جهان، باید 4 
کشــتی گیر ایرانی یعنی محمدباقر یخکشی)61 کیلوگرم(، 
مصطفی حســین خانی)74 کیلوگرم(، حســن یزدانی)86 
کیلوگرم( و پرویــز هادی)125 کیلوگرم( به مصاف حریفان 

خود می رفتند.
روی کاغذ حسن یزدانی پرامیدترین کشتی گیر ایران در 
روز نخست مسابقات بود. بسیاری از عالقه مندان به کشتی 
تصور داشتند در رقابت های جهانی امسال، یزدانی می تواند 
یک طالی دیگر به افتخارات خودش و کشتی اضافه کند اما 
او در نخستین مسابقه به سد محکم تیلور آمریکایی برخورد 

کرد و با نتیجه 11 بر 6 مغلوب شد!
این شکســت در حالی برای نابغه کشتی ایران بدست 
آمد که به وضوح مشخص بود تیلور از آمادگی بدنی باالتری 
برخوردار اســت و با اتکا به همین آمادگی موفق شد در تایم 
دوم از خســتگی یزدانی اســتفاده و بارها با زیرگیری از وی 
،نابغه کشــتی ایران را در خاک بنشــاند و پیروز این مبارزه 

حساس شود. 
یزدانی این مبارزه را هجومی آغاز کرد و موفق شد تایم 
نخســت را 6 بر 2 به پایان برساند با آغاز 3 دقیقه دوم تیلور 
با گرفتن مچ پای یزدانی موفق به خاک یزدانی شد و کشتی 
6 بر 4 به سود یزدانی شد. تیلور که با جنگندگی و آمادگی 
بدنی باال به کار ادامه می داد موفق شــد بار دیگر یزدانی را 
که نشانه های خستگی در وی پدیدار شده بود را بار دیگر در 

خاک بنشــاند و نتیجه را به تساوی بکشاند. تیلور باز هم به 
حمله های خود ادامه داد و یزدانی را در خاک نشاند تا 8 بر 6 
جلو بیفتد. وی در ادامه نیز یک امتیاز دیگر گرفت تا 9 بر 6 
جلو بیفتد.تیلور باز هم یزدانی خسته را در خاک خود نشاند 

تا به برتری 11 بر 6 برسد. 
بدین ترتیب حسن یزدانی در نخستین مسابقه خود برابر 
تیلور شکســت خورد تا دستش از رســیدن به مدال طالی 

جهان کوتاه بماند. 
تیلور کشتی گیر قدرتمندی که دیروز موفق به شکست 
دادن یزدانی شد، 2 سال پیش و در حالیکه نابغه کشتی ایران 
به علت سرماخوردگی شدید شرایط نامساعدی داشت موفق 
شد در جریان جام جهانی کرمانشاه مقابل دیدگان جمعیت 
انبوه تماشاگران ایرانی حاضر در سالن، برابر یزدانی در دیدار 
فینال با ضربه فنی به پیروزی برسد؛ اتفاقی که هر چند مانع 
قهرمانی ایران نشــد، اما باعث شد آمریکایی ها بخاطر همین 
پیروزی با ارزش در رختکن خود به شادی بپردازند و نام تیلور 

با همین پیروزی در جهان بر سر زبان ها بیفتد. 
پس از آن مســابقه معــروف در کرمانشــاه، یزدانی در 

هیچ رقابتی شکســت نخورد تا اینکه این بار در بوداپســت 
مجارستان بازهم مغلوب تیلور شد.

شکست یخکشی در ثانیه های پایانی
در دیگر کشتی های روز گذشته و در وزن 61 کیلوگرم، 
محمدباقر یخکشی پس از استراحت در دور نخست، در دور 
دوم عباس رحمان اف دارنده مدال برنز آســیا از ازبکستان 
را با نتیجه 7 بر صفر شکســت داد تا در دور سوم به مصاف 
خولیس بونه رودریگوئز دارنده مدال برنز جهان از کوبا برود. 
یخکشی در کشــتی بعدی و در حالی که تا دقایق پایانی با 
نتیجــه 8 بر 6 مقابل خولیس بونــه رودریگوئز دارنده مدال 
برنز جهــان از کوبا پیش بود در ثانیه هــای پایانی با نتیجه 
10 بر 8 باخت و باید منتظر ادامه مبارزات این کشــتی گیر 

کوبایی باشد. 
در وزن 74 کیلوگــرم، مصطفی حســین خانی در دور 
نخســت رقابت های جهانی مجارســتان مقابــل دی لومائو 
از جزایــر پاالئو با نتیجه 11 بر صفر به برتری رســید تا در 
دور بعد به مصاف جردن بــاروز قهرمان جهان و المپیک از 
آمریکا برود. مصطفی حســین خانی دارنده مدال برنز جهان 

در مبارزه دوم برابر جردن باروز چهره مطرح کشــتی جهان 
از آمریــکا و دارنده 5 مدال طالی جهان و المپیک با نتیجه 
نزدیک 4 بر 3 شکست خورد تا سریال شکست ناپذیری باروز 

مقابل کشتی گیران ایران کماکان ادامه داشته باشد.
حســین خانی در حالی در این مبارزه شکست خورد که 
تا ثانیه های پایانی با نتیجه 3 بر 3 و با توجه به اینکه امتیاز 
آخــر را گرفته بود برابر باروز پیروز میدان بود اما در لحظات 
پایانی باروز موفق شد حسین خانی را به بیرون از تشک ببرد 
تا در نهایت 4 بر 3 پیروز شــود.این مبارزه در تایم نخست 3 

بر یک به سود جردن باروز به پایان رسید.
پیروزی باارزش هادی مقابل قهرمان المپیک

در وزن 125 کیلوگرم، ایران نماینده دیگری به نام پرویز 
هادی داشت که در دور نخســت مقابل روبرت باران دارنده 
مدال برنز اروپا از لهســتان به برتری 11 بر 2 دســت یافت. 
هادی در دور دوم نیز با نتیجه 9 بر 2 مقابل ابراگیم سعیداف 
دارنده مدال برنز المپیک از بالروس به پیروزی رسید و راهی 
دور سوم شــد. پرویز هادی در یک چهارم نهایی در مصافی 
نفســگیر با طاها آکگول قهرمان المپیک ریــو و دارنده دو 
طالی جهان به برتری 3 بر 2 رسید و با این برد ارزشمند به 

نیمه نهایی وزن 125 کیلوگرم رسید. 
هادی که آمادگی بســیار باالیی داشت توانست قهرمان 
المپیــک را از نفس بینــدازد و در حالی که آکگول چند بار 
به پای راســت هادی رسید اما کشــتی گیر با غیرت ایران با 
آمادگی باالی بدنی پایش را از دســتان آکگــول درآورد و 
تســلیم نشد تا پیروز مسابقه شود. هادی در این کشتی یک 
امتیاز بــه خاطر اخطار کم کاری به آکگول گرفت و یک بار 

هم به پشت حریفش رفت و او را در خاک نشاند. 
الزم به یادآوری اســت که امروز و در روز دوم مسابقات 
جهانی، رقابت های اوزان 57، 65، 79 و 92 کیلوگرم برگزار 
و و رقابت های 70 و 97 کیلوگرم هم روز دوشنبه 30 مهرماه 

انجام می شود.
طبق قوانین اتحادیه جهانی کشــتی، مسابقات هر وزن 
در 2 روز برگــزار خواهد شــد که رقابت هــای مقدماتی تا 
مشخص شدن فینالیست ها روز اول و رقابت ها شانس مجدد، 

رده بندی و فینال روز دوم انجام خواهد شد. 

نکته  ورزشی

سرویس ورزشی-
یکی از موضوعاتی که هفته گذشــته درباره فوتبال در محافل فوتبالی و شاید 
هم ورزشی مورد توجه وبحث قرار گرفت ماجرای اختالفی بود که میان مسئوالن 
و مربیان تیم امید با مسئوالن و مربیان تیم ملی ودر راس همه کارلوس کی روش 

در گرفت. 
درگیری در نگاه ظاهــری و آنچه از اظهارات طرفین برمی آمد برخالف اکثر 
دعواها و درگیری های فوتبال ورزش ما که شــخصی و خودخواهانه اســت بر سر 
»کار« و ناهماهنگی های موجود بود. هرچند که متاســفانه در این ماجرا و اختالف 
کاری عــده ای هم اکثرا با نیات خیر و البته احتماال با تحریک بعضی عناصری که 
نان خود را در ورزش در تنور اختالفات پخت می کنند به وسط آمده و در حالی که 
عرق ملی و غیرت وطنی شان به حرکت در آمده بود عمدتا علیه کی روش به میدان 
آمدند که حتــی در مواردی حرف از »خرد کردن دهان طرف« آن هم به صورتی 
که »در کتاب گینس ثبت کننــد«!! به میان آمد که البته ضمن طنز بودن باعث 

تاسف هر شنونده ای بود!
در کار تیمی باالخره اختالف و درگیری و بگو مگو امری اجتناب ناپذیر اســت 
و پیــش می آید اما اینکه بــه جای برخورد منطقی و دلســوزانه با موضوع کار به 
قشون کشــی و متلک اندازی؛ شــعارهای قومیت گرایانه و تهدید مشت و لگد و... 
بکشد آن هم از جانب کسانی که در فوتبال ما به نام بزرگ تر و پیشکسوت شناخته 
می شــوند چندان صورت خوشــی ندارد و حتی موجب نگرانی و طرح این سؤال 

می شود که به راستی ما کجا داریم می رویم؟ 
چــرا در ورزش و فوتبال ما )به کلیت جامعــه کاری نداریم که آن هم از این 
درد به شــدت رنج می برد( حرمت ها رعایت نمی شود؟ حریم ها شکسته می شود؟ 
زحمت ها وتالش ها نادیده گرفته می شــود و... فرهنگ »قدر ناشناســی« نهادینه 

شده است؟!
از کســانی کــه اصال ربطی بــه ورزش و جامعه ورزش ندارنــد و غریبه هائی 
هستند که اندک زمانی به لطف رانت های حزبی و وابستگی های سیاسی در بعضی 
پست های مدیریتی و حتی حساس وارد ورزش شدند و بعد هم به خاطر بی کفایتی 
ناشــی از ناآشــنایی با حوزه کاری خود مجبور به کناره گیری ورفتن به دنبال کار 
خود شــدند؛ به طور طبیعی توقعی وجود ندارد آنان به خاطر همان عدم آشنایی 
بــا زیر و بم های ورزش باز هم به وقت لزوم بازیچه دســت جریانات تفرقه افکن و 
مخرب در ورزش می شوند تا در اینطور ماجراها با وجود اینکه فکر می کنند خیلی 
هشــیار و زرنگند وبر مسائل اشراف و آگاهی دارند ، عمال و شاید برخالف میل خود 
در زمین آنها نقش نوچه های شــلوغ کن را بازی کنند! اما از آدم هایی که چکیده 
ورزش هستند با جریانات و عناصر و آدم های ورزش آشنا هستند توقع می رود که 
در این طور مواقع هشیارانه و آن طور که از افراد سرد و گرم چشیده و استخوان خرد 

کرده انتظار می رود عمل کنند.
»علت العلل«ی که دیده نمی شود!

از این موضوع که خیلی هم مهم اســت- یعنی نقــش و انتظاری که جامعه 
ورزش از پیشکسوتان خود توقع دارد- بگذریم باز پای بحث مهم دیگری به میان 

می آید که همانا بحث »مدیریت« است. 
در ماجرای پیش آمده میان دست اندرکاران فنی دو تیم ملی و امید متاسفانه 
مثل خیلی وقت ها و خیلی اتفاقات دیگر بعضی از سر فقدان قدرت تحلیل و بعضی 
کامال هدفدار و مغرضانه جای معلول را با علت عوضی گرفتند. یعنی به جای اینکه 
موشــکافی نمایند که در این مشکل ذکر شــده کجا و چه کسی نقش خود را به 
درســتی ایفا نکرده است همانطور که باالتر  اشــاره شد بحث های احساسی و گاه 
بی ربط مطرح شــد که رنگ و بوی روکم کنی و تصفیه حســاب لفظی یا فیزیکی 
داشت! در حالی که غالبا اصل ماجرا و علت اصلی که همان عامل »مدیریت« یا اصال 

دیده نشد و یا کمرنگ ودر حاشیه دعواها و بگومگوها مطرح شد. 
فدراسیون فوتبال به عنوان متولی و اداره کننده اصلی و آقای تاج به عنوان نماد 
و مدیر این تشــکیالت اگر به درستی وبه موقع و با جرات و اقتدار به وظیفه خود 
عمل کننــد آنگاه بدون تردید درصد عمده ای از اینگونه درگیری ها و برخوردهای 

حرمت شکنانه و تاسف بار رخ نمی دهد.
بنابراین علت العلل اینگونه مسایل نه کی روش است ونه استیلی ونه کرانچار 
ونــه مک درموت و... نه بنــده ونه جنابعالی! بلکه به دلیل عــدم برخورد قاطع و 

مدیریتی وقانونی و فدراسیون فوتبال و مسئوالن آن است. 
بارها نوشته ایم کی روش مگر کیست و چه می کند؟ برویم یکبار دیگر بررسی 
کنیم ما او را در فوتبال خود استخدام کرده ایم که چه بکند؟ آیا اورا آورده ایم تا مثل 
مرحوم رایکوف دنبال استعدادها و کشف و پرورش آنها باشد یا کی روش را آورده ایم 
تا فقط و فقط با تیم ملی در این فوتبال »نتیجه زده کمیت محور« برای ما و همه 
ما »نتیجه« کســب کند و علی الخصوص کاری کند که اوال “ هرطور شده- ولو به 
قیمت نابودی خود فوتبال - تیم ملی را به جام جهانی ببرد و ثانیا-این یکی تازه ورد 
زبان کوچک و بزرگ این ورزش و حتی غیر ورزش شــده!- کاری کند که تیم ملی 

به دور دوم جام جهانی صعود کند!!
وقتی در فوتبال ما اینطور به غلط هدفگذاری می شــود و همه به ویژه مدیران 
و مســئوالن فوتبال و ورزش تحت القائات مشــتی ورزشــی نما با افکار بچگانه و 
ســطحی نگرانه واقع می شوند واز واقعیات و مشــکالت اصلی و نیازها و ضرورت ها 
غافل می شوند و به جای روی آوردن به انجام کارهای اساسی و زیربنایی و ساختن 
و محکم کردن پایه ها و ســاختار فوتبال یکسره به دنبال کسب نتیجه می افتند تا 
این وزیــر از وزیر قبلی کم  نیاورد این دولت مثل دولــت قبلی تیم به جام جهانی 
ببرد و...! اصل ماجرا فراموش می شــود و کی روش را با سالم و صلوات می آوریم تا 
خواسته های کوچک و اهداف بازیگوشانه ما را تحقق بخشد، چه کسی مقصر است؟ 

کی روش یا نحوه هدفگذاری هدفگذاران و استراتژیست های ورزش ؟ 
تحلیل های غلط!

کی روش یک مربی حرفه ای است که مثل هر مربی حرفه ای دیگری در قبال 
مزدی که می گیــرد خود را متعهد  می داند در حد امکان ماموریتی را که بر عهده 
گرفته انجام دهد؟ آیا او ماموریت خود را انجام نداده است ؟ آیا او تیم ملی نساخته 
که دوبار پیاپی به جام جهانی صعود کرده اســت؟ آیا او طبق خواســته مدیران و 
جامعه فوتبالی که - به دالیلی که ذکرش از حوصله این مقال خارج است- به شدت 
نتیجه گرا شــده عمل نکرده است؟ خود کی روش در مصاحبه ای که اواسط هفته 
گذشته و بعد از فروکش کردن نسبی این ماجرا انجام داد گفت »من برای تک تک 

حرف ها و کار هایم دلیل و توجیه منطقی دارم«!
 عرض ما این اســت که در مسائلی که پیش می آید درست موضوع را تحلیل 
و موشکافی کنیم. روش درســت تحلیل مسایل خود نیمی از راهی است که باید 
برای حل مســایل طی شود. این البته فقط به ورزش مربوط نمی شود. اصلی است 
که در کلیه امور فردی و اجتماعی کاربرد وارد. ریشــه و دلیل بسیاری از مشکالت 
الینحل ورزشــی و حتی اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و...فردی ریشه در تحلیل 

غلط مسائل دارد. باری؛ به حرف خود بازگردیم.
بارها به ســهم خود نوشته ایم ریشه اکثر مشکالت فوتبال و بلکه ورزش ما در 
نگرش مدیریتی و نحوه هدفگذاری است. اکثر مسائل و مشکالت ورزش ما ریشه در 
این ماجرا دارد.  ما بارها ودر مقاطع مختلف از کی روش حمایت کرده ایم برای اینکه 
می بینیم  او دارد برای رسیدن به هدف و ماموریتی که برایش تعریف شده و بابتش 
حقوق می گیرد با جدیت و بدون تعارف به وظیفه اش عمل می کند حتی الزم باشد 

درگیر می شود و برای برطرف کردن موانع و هموار کردن راه دعوا هم می کند. 
ما در همین صفحه به دفعات نوشته ایم نتیجه و پیروزی و مقام و سکو و رفتن 
به جام جهانی خوب اســت ، نمک کار و باعث جذابیت ورزش و رقابت های ورزشی 
است اما این نباید به قیمت نادیده گرفتن مسایل اصلی و غفلت از نیازهای اساسی 

ورزش شود. 
نبایــد نتیجه گرایی به صــورت افراطی درآید و کمیت و بــرد و باخت محور 
فعالیت ها و هدف ورزش و رشــته هایی مثل فوتبال درآید. این نکته را بارها نوشته 

وگوشزد کرده ایم اما خطاب به مسئوالن و مدیران نه به کی روش و همکارانش. 
دلیل هم خیلی روشن است این کی روش نیست که برای فوتبال ما هدفگذاری 
می کنــد ، بلکه ورزش؛ فوتبــال و... مدیر و رئیس دارد. کــی روش و امثال او وقتی 
هدفگذاری ها انجام شــده اســت وارد بازی و میدان می شوند. بنابراین کی روش و 
عملکرد و رفتار او چه خوب و چه بد؛ معلول اســت علت به گمان ما جای دیگری 

است که  اشاره شد.

کیروشکیستوچهمیگوید؟!

حدیث دشت عشق

به یاد شهید محمدتقی رضوی
حاّللمشکالتپیچیدهدرمناطقجنگی

شهید محمدتقی رضوی به سال 1334 متولد 
شد. وی همزمان با تحصیل، به مطالعه کتب مذهبی 
رو می آورد. پس از پایان دوره متوســطه در کنکور 
دانشگاه شــرکت کرده و در رشته راه و ساختمان 
پذیرفته می شــود؛ از این رو وارد انستیتوی مشهد 
می گردد. شهید رضوی در جبهه های نبرد از خود 
توانمندی ها و رشــادت های باالیی نشان می دهد 
و هرگز از تالش و کوشــش باز نمی ایستد. با ارائه 

طرح های مهندسی بدیع و نو، بارها و بارها در عملیات متعدد راهگشای فرماندهان 
و رزمندگان اســالم می شود. مهندس »جعفری«، یکی از همرزمان وی می گوید: 
»در عملیات »خیبر« وقتی با مشــکالت پیچیده ای مواجه شــدیم، ایشان راهی 
منطقه شد و در ارتباط با مسائل مهندسی آن جا، عیناً منطقه را بررسی کرد و بعد 

طرحی ارائه نمود که باعث حفظ و تثبیت جزایر توسط رزمندگان شد.«
به برخورداری از روحیه ای خستگی ناپذیر، هر کاری که زمین می ماند انجامش 
می دهد. ایشــان در عملیات »والفجر مقدماتی«، »والفجر 2، 3 و 4«، بن بســت و 
مشکل آب را که عمده ترین دغدغه فرماندهان بود، با توانمندی و تدبیر هوشمندانه 
مرتفــع می کند و نیروها را در هر یک از این عملیات ها با زدن پل های شــناور از 
آب عبور می دهد. شــهید بزرگوار سید محمدتقی  رضوی  در لحظات  آخر عمرش  
شور و حال  دیگری داشت . وی  برای  شناسایی  منطقه  عملیاتی  »کربالی  10« در 
کوه های  غرب  حضور پیدا کرد. لحظه  موعود فرا رســید. او که  بارها شــاهد عروج  
ملکوتی  همسنگرانش  بود و حسرت  این عروج  را می خورد، ناگهان  شرایط  برایش  
فراهم  آمد. گلوله  توپی  جلویش  منفجر شد، چشمانش  برقی  زد و لحظه ای  بعد در 

خون  غوطه ور شد و به  درجه  رفیع  شهادت  نایل آمد.

مدیرکل دفتر مشــترک امور فدراســیون های وزارت ورزش و جوانان گفت: ۱۰ تا ۱۲ رئیس  فدراسیون 
مشمول قانون بازنشستگی هستند که باید قبل از ۲۴ آبان ماه مسئولیت خود را به سرپرست ها واگذار کنند.

ســید محمدشروین اســبقیان اظهار کرد: در وزارت ورزش و جوانان کمیسیونی شکل گرفته تا سوابق و پرونده های 
مربوط به روســای فدراسیون ها را مورد بررسی قرار دهد تا اگر رئیس فدراسیونی مشمول قانون بازنشستگی باشد قبل از 

24 ماه آبان ماه تعیین تکلیف شود.
وی با بیان اینکه 10 تا 12 رئیس فدراسیون مشمول قانون بازنشستگی هستند، خاطرنشان کرد: وزیر ورزش و جوانان 
در روزهای گذشته حکم سرپرست چهار فدراســیون را صادر کردند تا براساس آن سرپرستان فدراسیون های ناشنوایان، 

قایقرانی، هاکی و چوگان مشخص شود.
مدیرکل دفتر مشترک امور فدراسیون های وزارت ورزش و جوانان در مورد ضرب االجل تعیین شده برای ترک روسای 
فدراسیون های بازنشسته از مناصبشان، بیان کرد: طی هفته های آینده سرپرستان 6 تا 8 فدراسیون نیز توسط وزیر ورزش 
معرفی خواهند شد تا تعیین تکلیف نهایی در این زمینه به برگزاری مجامع و انتخاب روسای فدراسیون های جدید منجر 
شود. اسبقیان در مورد رئیس  فدراسیون فوتبال و بازنشستگی وی گفت: رئیس  فدراسیون فوتبال سوابق ایثارگری دارد و 

مدارک او در حال بررسی است و اگر مشمول قانون بازنشستگی شود، باید میز خود را ترک کند.
وی افزود: ما به احترام روسای پرتالشی که به مقام بازنشستگی می رسند و مدال آوری فدراسیون های موفق قصد داریم 

تا در یک مراسم از این روسای موفق و توانمند تجلیل کنیم.

ایثارگری»مهدیتاج«تأییدنشود،بایدبرود

تمام بلیت  دیدار تیم های فوتبال پرســپولیس و 
السد قطر به صورت اینترنتی فروخته شد.

در حالی که بلیت فروشــی دیدار تیم های پرسپولیس و 
السد قطر از ساعت 9 صبح دیروز )شنبه( به صورت اینترنتی 
آغاز شده بود،  تنها پس از گذشت کمتر از 7 ساعت از شروع 

بلیت فروشی، تمام بلیت ها فروخته شد.
این اتفاق در حالی رخ داد که در این مدت سایت فروش 
بلیت برای مدتی دچار اختالل شد اما با این وجود خیلی زود 

تمام بلیت ها به پایان رسید.
دیدار تیم های فوتبال پرســپولیس- السد در چارچوب 
دور برگشــت مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آســیا روز 
سه شــنبه اول آبان در ورزشــگاه آزادی برگزار خواهد شد. 
سرخ پوشــان تهرانی در دیدار رفت با یــک گل به پیروزی 

رسیده بودند. 
پرســپولیس در صورت برتری برابر الســد در مجموع 
دو بازی رفت و برگشــت، برای نخســتین بار در تاریخ خود 
 جــواز حضــور در فینال لیــگ قهرمانان آســیا را دریافت 

می کند.

فروش تمام بلیت  های 
بازی پرسپولیس - السد
 در کمتر از 7 ساعت 

علی رغم ادعای کی روش مبنی بر نداشتن قرارداد با تیم ملی فوتبال ایران، روز گذشته فدراسیون فوتبال 
تاکید کرد که قرارداد کارلوس کی روش با تیم ملی تمدید شده است. 

کارلوس کی روش در جدیدترین مصاحبه خود که با شبکه بی بی سی انجام داده به طرز غیر منتظره ای راجع به موضوع 
همکاری اش با تیم ملی ایران عنوان کرده: »دســتمزد برایم مهم نیســت و من بدون قرارداد دارم با ایران کار می کنم.« 
اینکه کارلوس کی روش عنوان کرده با گذشت حدود چهار ماه از جام جهانی و پشت سر گذاشتن دو فیفادی قبل از جام 
ملت های 2019 امارات، بدون قرارداد با فدراسیون فوتبال ایران کار می کند، موضوعی عجیب به نظر می رسد ولی موضوع 

اصلی در مصاحبه او، این است که در حال حاضر چه کسی درست می گوید؛ فدراسیون فوتبال یا کارلوس کی روش؟! 
همین فعل و انفعاالت منجر به آن شــد که روز گذشــته روابط عمومی فدراسیون فوتبال اعالم کند: »به اطالع افکار 
عمومی می رساند مطابق اعالم رسمی قبلی مسئوالن فدراسیون و سرمربی محترم تیم ملی، قرارداد آقای کارلوس کی روش 

با فدراسیون فوتبال تا جام ملت های آسیا تمدید شده است.
لذا تحلیل و تفســیرهای منتشــره خالف این موضوع، عاری از واقعیت است و تصریح می شود که قرارداد کی روش تا 

پایان جام ملت های آسیا با فدراسیون فوتبال تمدید شده است. این قرارداد الزم االجرا برای طرفین است.
همچنین سیدامیرحسین حسینی، مدیر رسانه ای تیم ملی در این باره به سایت فدراسیون فوتبال عنوان کرد: مصاحبه 
اخیر منتشره از سوی آقای کی روش، مربوط به حضور ایشان در کالس آموزشی فیفا که درباره جام جهانی بود می باشد و 

مربوط به آن زمان است و نه روزهای اخیر.«

ادعایکیروشتوسطفدراسیونفوتبالردشد!

پرویز هادی در سنگین وزن شگفتی ساز شد

شروع غیرمنتظره کشتی در مسابقات قهرمانی جهان
دست یزدانی از رسیدن به مدال طال کوتاه ماند!

صفحه 9
یک شنبه ۲9 مهر ۱۳97

۱۱ صفر ۱۴۴۰ - شماره ۲۲۰۳۱

آگهی حصر وراثت 
آقای اردشیر شهرت داراب پور نام پدر شعبان به شناسنامه 706 صادره از گچساران درخواستی 
به خواســته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که پدرم مرحوم شــعبان شهرت 
داراب پور به شناســنامه 196 صادره گچســاران در تاریــخ 97/6/29 در بهبهان اقامتگاه خود 

فوت ورثه اش عبارتند از:
 متقاضی  1- اردشــیر داراب پور ش ش 706  صادره گچســاران پســر 2- جهان پور داراب پور 
ش ش 104  صادره گچســاران پســر 3- یوســف داراب پور ش ش 17  صادره بهبهان پســر 
4-آفرین داراب پور ش ش 707  صادره گچساران دختر 5- سوسن داراب پور ش ش 844  صادره 
گچســاران دختر 6- فاطمه داراب پور ش ش 966  صادره گچســاران دختر 7- زهرا داراب پور 
ش ش 1751 صادره گچســاران دختر 8- معصومه داراب پور ش ش 2 صادره گچســاران دختر 
9- خاتون داراب پور ش ش 1 صادره گچســاران دختــر 10- فریبا داراب پور ش ش 26 صادره 

بهبهان دختر 11- نزاکت رمضان نژاد ش ش 569 صادره گچساران همسر مرحوم.
اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراض دارد 
یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه  به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی 
صادر و هر وصیت نامه به جز سری و رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.

رئیس شعبه 6 دادگاه عمومی بهبهان

کالسه پرونده970327

45/6/19

53/10/763/7/27
47/9/1449/6/1

56/3/1

58/9/962/1/14

62/1/1465/8/5

27/6/10

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ 
آئین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی

 و ساختمان های فاقد سند رسمی 
برابــر رای شــماره 139760324009002896- 1397/7/3 هیئت موضــوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی بوشهر تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضی آقای یاســر برازجانی فرزند عبدالرضا به شــماره شناسنامه 2663 صادره از 
بوشــهر به شماره ملی 3501020600 در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 131 مترمربع پالک 
48 فرعی از 2196 اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک 2196/46 اصلی واقع در بخش دو بوشهر 
خریداری از عوض دهقانی مالک رسمی گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشــته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
 تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/7/14                        تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/7/29

سهراب خواجه- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان بوشهر م الف1053

دانشــنامه پایــان تحصیــالت اینجانب علی 
اسالمی فرزند محمدجعفر به شماره شناسنامه 
375 صادره از تهران و کد ملی 0040013995 
که در سال 1389 مفقود گردیده از درجه اعتبار 

ساقط است.

شناســنامه مالکیت )برگ سبز(، کارت شناسایی خودروی 
ســواری MVM مدل 1395 به رنگ سفید روغنی به 
شــماره انتظامی 278 س 82- ایران 62 به شماره موتور 
شاسی  شــماره  و   MVME4G15BABG002246
علی  آقای  به  مربوط   NATFCANH1G1001921
قیامی شورکانی مفقود گردیده از درجه اعتبار ساقط است.

کارت مشــخصات خــودرو پژو 206 مــدل 1390 
بــه شــماره انتظامــی 634 د 62 - ایــران 19، 
شــماره موتور 14190032961 و شــماره شاســی 
NAAPO3ED8Bj525875 به نام خانم فاطمه 

سرمدی مفقود گردیده از درجه اعتبار ساقط است.

  528I بــرگ ســبز ب ام و مــدل 2014 تیپ
بــه شــماره 99-934 م 29 و شــماره موتور 
شاسی  شــماره  و   N20B20AB2620700
WBA5A5105ED793453 بــه رنــگ 

سرمه ای مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان درنظر 
دارد اماکــن ذیل را از طریق مزایده عمومی به صورت اجاره یک ســاله به اشــخاص حقیقی یا 
حقوقی دارای صالحیت واگذار نماید. متقاضیان جهت کســب اطالعات بیشــتر و دریافت اوراق 
مزایــده می توانند ســه روز پس از چاپ آگهی به مدت یک هفته بــه اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری لرستان واقع در خرم آباد: خیابان شصت متری - خیابان شهید چمران 
- خیابان شــهید جهان آرا - اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان )امور 

قراردادها( مراجعه نمایند.
ضمنًا هزینه درج آگهی و کارشناسی به عهده برنده مزایده بوده و سایر اطالعات و جزئیات مربوط 

در اوراق مزایده درج شده است.
1- زمین پارکینگ واقع در خیابان قلعه فلک االفالک نبش خیابان مجاهدین اسالم.

2- غرفه های عرضه محصوالت صنایع دستی واقع در باغ گلستان )بازارچه صنایع دستی(
3- غرفه عکاسی و لباس محلی )سنتی استان لرستان( واقع در باغ گلستان.

آگهی مزایده عمومی

اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری استان لرستان

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139760317007002439 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی شهرستان بهبهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای عبدالحســین نوروزیان فرزند اســداله بشناسنامه شماره 
427 صادره از بهبهان به شــماره ملی 1860982956 در ششــدانگ یکباب ســاختمان به 
مســاحت 281/20 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 5658 اصلی واقع در بخش یک 
بهبهان خریداری از مالک رسمی میرزا حسین شریعت زاده محرز گردیده است. لذا مشخصات 
متقاضی مورد تقاضا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در 
صورتیکه اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند، می توانند از 
تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ 
رســید عرض حال ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صــورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/7/14                              تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/7/29
کاظمی - رئیس ثبت بهبهان

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
مــدرک فارغ التحصیلــی اینجانب علی ناصری مقدم فرزند محســن به شــماره 
شناســنامه225 صادره از شوشتر در مقطع کارشناسی رشته مدیریت دولتی صادره 
از واحد دانشــگاهی شوشــتر با شــماره 7782 مفقود گردیده است و فاقد هرگونه 

اعتبار می باشد.
از یابنده تقاضا می شــود اصل مدرک را به دانشــگاه آزاد اسالمی واحد شوشتر  به 
نشــانی شوشتر - منطقه شوشــتر نو - بلوار دانشگاه - دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

شوشتر کد و صندوق پستی 6451741117 ارسال نماید.

نوبت دوم

فقدان مدرک تحصیلی
مــدرک فارغ التحصیلــی اینجانب سیدحســین اصغریان جلــودار فرزند 
سیدعلی اصغر به شماره شناسنامه 591 صادره از بابل در مقطع کارشناسی 
رشته مدیریت بازرگانی صادره از واحد دانشگاهی آزاد بابل به شماره 368 
مفقود گردیده و فاقد اعتبار اســت. از یابنده تقاضا می شــود اصل مدرک 
را به دانشگاه آزاد اســالمی واحد بابل به نشانی بابل- بلوار امام رضا)ع( 

دانشگاه آزاد بابل تحویل دهند.

آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد رهنی(
به موجب پرونده اجرائی کالسه 9600260 له بانک ملت شعبه امام حسین مالیر و علیه 
آقای میالد رضائی، ششــدانگ یک واحد آپارتمان مسکونی به مساحت 73/86 مترمربع 
پــالک ثبتی 3220 فرعی از 967 فرعی از 2149 اصلــی واقع در بخش یک مالیر که 
ذیل ثبــت 37046 صفحه 129 دفتر جلد 266 امالک بخش مربوطه ســند مالکیت به 
نام آقای میالد رضائی با حدود و مشــخصات ذیل صادر و تســلیم گردیده است: شماال 
به طول 11/95 متر پنجره و دیواریســت به فضای خیابان باغ گل، شرقا اول به طول1 
متر دیواریست به فضای خیابان مزبور دوم به طول 5/25 متر دیوار به دیوار پالک 966 
فرعی سوم که جنوبی است به طول 1/03 متر و چهارم به طول 2/35 متر هر دو قسمت 
پنجره و دیواریست به فضای نورگیر مشاعی جنوبا اول به طول 3/72 متر دوم که غرب 
تقریبی اســت به طول 30 ســانتیمتر هر دو قسمت دیواریســت مشترک با پالک 967 
فرعی سوم که غرب تقریبی است به طول 1/35 متر چهارم که غربی است به طول 94 
سانتیمتر پنجم به طول 4/95 متر هر سه قسمت درب و دیواریست به راه پله مشاعی و 
ششــم به طول 1/15 متر دیواریست به داکت مشاعی غربا اول به طول 5/25 متر دیوار 
به دیوار پالک 968 فرعی دوم به طول 1 متر دیواریست به فضای خیابان باغ گل، حقوق 

ارتفاقی طبق قانون تملک آپارتمان ها.
طبق ســند رهنی شماره 39556 مورخه 1392/5/13 دفترخانه اسناد رسمی 5  مالیر در 
قبال مبلغ 433/372/000 ریال اصل طلب و خســارت تاخیــر تادیه و دیرکرد روزانه تا 
یوم الوصول در رهن بانک ملت شعبه امام حسین مالیر قرار گرفته و طبق نظر کارشناس 
رســمی ملک مذکور به صورت ششــدانگ یک واحد آپارتمان مسکونی در بخش یک 
مالیر خیابان شهید طلوعی کوچه خسروی به صورت عرصه و اعیان به مساحت 73/86 
متر مربع در طبقه سوم یک مجتمع 9 واحدی واقع شده، دارای نمای سرامیک و امتیازات 
آب و گاز و بــرق و دارای انباری و پارکینگ می باشــد، لذا ارزش کل واحد مذکور با در 
نظــر گرفتن کلیه امتیازات و متعلقات و منصوبــات به مبلغ 665/000/000 ریال معادل 
شصت و شش میلیون و پانصد هزار تومان برآورد گردیده و در تصرف مالک آقای میالد 

رضائی می باشد.
پالک فوق از ســاعت 9 الی 12 روز سه شنبه 1397/8/22 در اداره ثبت اسناد و امالک 
مالیر واقع در مالیر میدان انقالب ابتدای بلوار نبوت از طریق مزایده به فروش می رسد. 
مزایده از مبلغ 665/000/000 ریال شــروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته 
می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب 
و یا حق اشــتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های 
مالیاتی و عوارض شــهرداری و غیره تا تاریــخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم 
شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی 
بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد خواهد شد و نیم عشر و حق 
مزایــده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رســمی گردد، مزایده روز 

اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.
تاریخ انتشار: 1397/7/29

محمدرضا امینی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک مالیر

سرمربیپیشین
تیمملیکشتیآزاددرگذشت

محمود معزی پور، سرمربی پیشین تیم ملی کشتی 
آزاد ایران در رده های سنی بزرگساالن و جوانان صبح 

دیروز به دلیل ایست قلبی دارفانی را وداع گفت.
 معزی پور که ســابقه ســال ها ســرمربی گری تیم های 
ملی ایران را داشــته، در آخرین حضــورش در رده ملی، در 
المپیک 2008 پکن سرمربی تیم ملی کشتی آزاد ایران بود. 
او هم چنین در ســال های 2006 و 2007 به همراه تیم ملی 

کشتی آزاد جوانان ایران نایب قهرمان جهان شد. 
سرویس ورزشی روزنامه کیهان ضمن عرض تسلیت به 
جامعه بزرگ ورزش کشور و خانواده محترم ایشان برای آن 

مرحوم از درگاه خداوند متعال آرزوی غفران دارد.

دبیر فدراسیون وزنه برداری عنوان کرد اسامی 
تیم ایران را به صورت کامل به فدراسیون جهانی 
اعالم کرده اند و ناقص منتشر شدن آن  اشتباه خود 

IWF است. 

فدراســیون جهانــی وزنه بــرداری لیســت اولیــه 
وزنه برداران شــرکت کننده در مسابقات قهرمانی جهان 
2018 را اعــالم کرد. در حالی که قرار اســت تیم   ملی 
وزنه برداری ایران با ترکیب کامل و 10 وزنه بردار در این 
مسابقات شرکت کنند، اما در لیست اعالم شده از سوی 
فدراسیون جهانی ترکیب تیم ایران به صورت کامل اعالم 
نشده و نام سه ملی پوش در این لیست قرار ندارد.نفرات 
اعالم شــده برای تیم   ملی ایران در لیســت فدراسیون 

جهانی به شرح زیر است:
*73 کیلوگرم: حســین ســلطانی با رکورد ورودی 
332 کیلوگــرم، *89 کیلوگرم: عــارف خاکی با رکورد 
ورودی 360 کیلوگرم، *96 کیلوگرم: ســهراب مرادی 
با رکورد ورودی 410 کیلوگــرم، رضا بیرالوند با رکورد 
ورودی 390 کیلوگرم، رحمــان اورامه با رکورد ورودی 
360 کیلوگرم )رزرو(، *102 کیلوگرم: علی هاشــمی با 

رکــورد ورودی 405 کیلوگرم و امیــر حقوقی با رکورد 
ورودی 375 کیلوگــرم، *109 کیلوگــرم: محمدرضــا 
برابری با رکورد ورودی 400 کیلوگرم، *109+ کیلوگرم: 

علی داودی با رکورد ورودی 425 کیلوگرم.
ناقص اعالم شدن ترکیب تیم ملی اعتراض فدراسیون 
وزنه برداری را به دنبال داشت تا جایی که محسن بیرانوند 
دبیر فدراســیون گفت: تیم ایران بــا ترکیب کامل )10 
نفره( به مســابقات قهرمانی جهان اعزام می شود. ما هم 
اســامی تیم را به صورت کامل )10 نفر اصلی به اضافه 
دو نفر ذخیره( به فدراسیون جهانی اعالم کرده بودیم و 
اینکه اکنون نام سه نفر از وزنه برداران ایران در این لیست 

قرار ندارد،  اشتباه از خود فدراسیون جهانی است.
مســابقات قهرمانی بزرگســاالن جهان کــه اولین 
مرحله گزینشــی المپیــک 2020 اســت، از دهم آبان 
ماه در عشــق آباد ترکمنســتان برگزار می شود. حسین 
سلطانی، عارف خاکی، سهراب مرادی، رضا بیرالوند، علی 
هاشــمی، امیر حقوقی، رحمان اورامه، محمدرضا براری 
 و علی داودی نفراتی هســتند که در لیست اولیه حضور 

دارند.

اشتباهفدراسیونجهانی
دراعالمترکیبتیمملیوزنهبرداریایران

انتقاد تیم ها به عملکرد داوران در هفته نهم لیگ برتر
هفته نهم رقابت های فوتبال لیگ برتر در شرایطی با صدرنشینی 
تیم پدیده به پایان رسید که اعتراض بعضی از تیم ها به مسائل داوری 

باعث شد شاهد بوجود آمدن حاشیه های مختلفی باشیم.
در بازی هــای این هفتــه پدیده با دوگل یونس شــاکری و محمد رضا 
خلعتبری در خانه از سد تیم فوالد گذشت،تقابل تیم های نساجی مازندران 
و ســپاهان با نتیجه 3 بر 2 به ســود سپاهان به پایان رســید. تیم فوتبال 
ســپاهان در دیدار مقابل نساجی مازندران در دقایق پایانی به پیروزی رسید 
ولی این برد اعتراض بازیکنان نســاجی را در پی داشت.سجاد آشوری )10( 
و فرشــاد فرجی )92( برای نساجی و کی روش استنلی )15، 96- پنالتی( و 
ســجاد شهباززاده )83( برای سپاهان گلزنی کردند.سپاهان در حالی در این 
مسابقه پیروز شد که در دقیقه 92 گل تساوی را دریافت کرد ولی کی روش 
اســتنلی در دقیقه 96 برای سپاهان گلزنی کرد تا تیم امیر قلعه نویی برنده 
این بازی شود. این تصمیم داور انتقاد و اعتراض تیم نساجی را در پی داشت 
و این اعتراضات بعد از بازی هم ادامه یافت.دیدار تیم های فوتبال اســتقالل 
خوزستان و پارس جنوبی با برتری2 بر صفر پارس جنوبی به پایان رسید. در 
این بازی جنجالی که با اخراج آل نعمه و حمدی نژاد از دقیقه 44 اســتقالل 
خوزســتان مجبور شــد 9 نفره به بازی ادامه دهد به دلیل درگیری نیمکت 
نشــینان دو تیم بازی برای چند دقیقه ای متوقف شد. تیم اسقالل تهران که 
در مصاف با سایپا با یک گل عقب بود در پایان با نتیجه دو بر یک به پیروزی 
رسید.علی دشتی )6( برای سایپا و محمد دانشگر )23( و وریا غفوری ) 81- 
پنالتی( برای استقالل گلزنی کردند. دو دیدار دیگر این هفته که بین تیم های 
ماشین سازی تبریز با نفت  مسجدسلیمان)1-1( و سپیدرود رشت باذوب آهن 

اصفهان)صفر-صفر( برگزار شد با تساوی به پایان رسید.
جدول رده بندی لیگ برتر جام خلیج فارس

امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختتساویبردبازيتیم

19621125720. پدیده مشهد

295402091119. سپاهان

3844082616. پرسپولیس

4843194515. پیکان

5935195414. استقالل تهران

69423109114. سایپا

78341127513. تراکتورسازی

89333108212. پارس جنوبی جم

110-99243910. ذوب آهن

19-109162910 ماشین سازی تبریز

69-119234713. فوالد خوزستان

79-129234714. استقالل خوزستان

37-139144811. نساجی مازندران

26-14806279. صنعت نفت آبادان

74-159045310. نفت مسجدسلیمان

143-169036216. سپیدرود رشت


