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سرویس ورزشی-
ســهراب مرادی قهرمان وزنه برداری المپیک 
 و جهان، رقابت هــای جهانی 2019 را از دســت 

داد!
عصر چهارشــنبه خبــر تلخــی از اردوی تیم ملی 
وزنه برداری به بیرون مخابره شد؛ سهراب مرادی قهرمان 
المپیک و جهان از ناحیه دوباره از ناحیه کتف مصدوم شد 
و به بیمارستان منتقل گردید. دکتر اصالنی پزشک معالج 
این وزنه بردار چهارشنبه شب با انجام بیهوشی، دررفتگی 
 MRI شانه را جا انداخت و اکنون نیز باید از این وزنه بردار
مجدد گرفته تا مشــخص شود وضعیت جدیدش به چه 

صورت است.
پیش از این ســهراب مرادی از ناحیه کتف مصدوم 
شده بود که حدود سه هفته فیزیوتراپی انجام داد و پس 
از انجام MRI جدید مشخص شد شرایط بهتری دارد اما 

این وزنه بردار نباید تمرین می کرد.
در حاضر هم نکته مهم بحث از دســت ندادن زمان 
اســت و با توجه به اینکــه در آلمــان دوره درمانی این 
وزنه بردار می تواند کوتاه تر شود شاید بهتر باشد با برگزاری 
جلسه فوری در مورد شرایط این وزنه بردار تصمیم گیری 
شــود و اگر در آلمان راه درمانــی این وزنه بردار کوتاه تر 
می شــود، شــرایط مجدد اعزامش به این کشور را فراهم 

کنند.
واکنش خورشیدی فر به انتقادات از کادرفنی

علی اکبر خورشــیدی فر مربی تیم ملی وزنه برداری 
درباره مصدومیت ســهراب مرادی گفت: سهراب مرادی 
ساعت هشت شب این اتفاق برایش افتاد و در زمانی بود 
که تمرین تمام شده بود و وزنه برداران مشغول ریکاوری 
بودند. ســهراب مرادی هم در ایــن زمان می آمد که کار 

بدنســازی و آمادگی جسمانی را انجام دهد و هر روز این 
کار را انجام می داد اما وزنه برداران گفتند یک حرکت با 

وزنه زد و شانه اش در رفت.
او ادامه داد: ســهراب مرادی زیر نظر پزشــک بود و 
کادر فنی هم با پزشک هماهنگ بود و اصاًل مجوزی برای 

تمرین کردن به این وزنه بردار نداده بود.
خورشیدی فر با  اشاره به انتقادهای وارد شده به کادر 
فنــی تاکید کرد: این اتفاق زمانــی برای مرادی افتاد که 
تمرین تمام شــده بود و وزنه برداران مشــغول ریکاوری 
بودند و کادر فنی آنجا نبود. زمانی هم که مرادی مصدوم 
شــد بالفاصله او را به بیمارستان منتقل کردیم که من و 

علی هاشمی همراه او بودیم.

بازتاب مصدومیت مرادی در رسانه های خارجی
خبر تلخ بــرای وزنه برداری آنجاســت کــه با این 
مصدومیت، ســهراب مرادی رقابت های جهانی 2019 را 
از دســت داد. خبر مذکور را نه رســانه های داخلی بلکه 
Insidethegames اعالم کرد. این سایت خارجی در تشریح 

دالیل غیبت مرادی یادآور شــد: سهراب مرادی قهرمان 
جهان و المپیک که رکورددار جهان هم هست بعد از در 
رفتگی شــانه اش در تمرین، در مسابقات قهرمانی جهان 
2019 غایب خواهد بود. این دومین آسیب دیدگی جدی 
اســت که برای مرادی در طول پنج مــاه پیش می آید. 
مرادی امید اول ایران برای گرفتن مدال طال در المپیک 

توکیو بود اما اکنون دیگر بسیار بعید به نظر می رسد.

داود باقری به رســانه های ایران گفته است سهراب 
مرادی مسابقات جهانی که 25 شهریور تا سوم مهرماه در 
تایلند برگزار می شــود، را از دست می دهد.مرادی در ماه 
فوریه هم آســیب دیدگی از ناحیه کمر داشت که پس از 
معاینه توسط متخصص آلمانی گفته شد برای شش تا نه 
ماه باید استراحت کند و تمرینات فیزیوتراپی انجام دهد.

امسال برای مرادی از بد به بدتر پیش رفته است و در 
حالی که او از مصدومیت ها رنج می برد، هفته پیش تیان 
تائو چینی رکورد دوضرب جهان را شکست و مرادی این 
رکورد را از دست داد. از آنجا که ایران دو وزنه بردار مرد را 
می تواند به المپیک توکیو اعزام کند، ممکن است مجبور 

شود از کیانوش رستمی استفاده کند.
تماس وزیر ورزش با مرادی

ســهراب مرادی یکی امیدهای مسلم کاروان ورزشی 
ایران برای کســب مدال در المپیک 2020 توکیو است. او 
در المپیک 2016 ریو هم به مدال طال رسیده بود و با رفتن 
بــه وزن 96 کیلوگرم )یکی از اوزان المپیکی وزنه برداری( 

رکوردهای جدیدی به نام خود ثبت کرده است.
تمام این اتفاقات موجب شده که وزیر ورزش و مسئوالن 
کمیته ملی المپیک نیز نگران وضعیت مصدومیت مرادی 
باشند. دیروز پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان در خبری 
اعــالم کرد وزیر ورزش در تماســی تلفنی پیگیر وضعیت 
درمانی سهراب مرادی شده اســت. مسعود سلطانی فر در 
این تماس گفت: در درجه اول ســالمتی شما مهم است و 
مطمین باشــید هر حمایتی برای درمان شما نیاز باشد بر 
عهده ورزش کشور خواهد بود. سهراب مرادی هم با تشکر 
از پیگیری و توجه وزیر ورزش و جوانان به قهرمانان ورزشی 
گفت: امیدوارم با طی شدن مراحل درمان بتوانم بزودی به 

صحنه تمرین و اردوهای آماده سازی بازگردم.

خبر نگران کننده ای که از اردوی تیم ملی بیرون آمد

مصدومیت، دوباره گریبان قهرمان المپیک را گرفت
خداحافظی سهراب مرادی با مسابقات جهانی وزنه برداری 2019 

*مسابقات بسکتبال ویلیام جونز از عصر دیروز به میزبانی تایوان آغاز شد که 
تیم ملی امید ایران نخستین بازی خود را مقابل نماینده فیلیپین واگذار کرد.
ملی پوشــان ایران در نخســتین دیدار دیروز به مصاف حریف فیلیپینی خود 
مایتی اسپورت رفتند و نیمه اول را ۴6 بر ۳۳ واگذار کردند و نهایتاً این مایتی 
اســپورت بود که 9۸ بر ۷2 پیروز میدان شد.تیم امید ایران امروز در دومین 

بازی خود به مصاف تیم چین تایپه A)میزبان( می رود.
*پس از چهار روز فعالیت، هجدهمین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات 
ورزشــی عصر دیروز به پایان راه خود رســید. در این نمایشگاه جدیدترین و 
نوین ترین صنایع، تجهیزات و وســایل ورزشــی تولید شــده در بزرگترین و 
معتبرترین شرکت ها، کارخانه ها و تولیدکنندگان داخلی و خارجی، شرکت های 
ارائه دهنده خدمات ورزشی، توانمندی های فدراسیون های ورزشی و همچنین 
برنامه های مختلف ورزشی و آموزشی ارائه و در معرض دید مسئولین و مدیران 
تربیت بدنی نهادها و ارگان ها و سایر عالقه مندان به تجهیزات ورزشی گذاشته 
می شــود. علی محتشم امیری مدیر نمایشــگاه بین المللی ورزش و تجهیزات 
ورزشــی با اظهار رضایت از عملکرد دســت اندرکاران و شرکت کنندگان در 
نمایشگاه هجدهم ورزش گفت: با پایان کار نمایشگاه هجدهم از فردا کار برای 
برگزاری خوب نمایشــگاه نوزدهم را با استفاده از نقاط ضعف و قوت نمایشگاه 
هجدهم آغاز خواهیم کرد، چرا که قصد داریم هر سال عملکردی بهتر از سال 
گذشته داشته و مطمئن باشید هرگز هم کیفیت را فدای کمیت نخواهیم کرد.

خواندنی از ورزش ایران

یادبود شهید مدافع حرم عباس دانشگر
نگاه زیبای یک دهه هفتادی

شهید مدافع حرم عباس دانشگر، یکی از دهه 
هفتادی هایی بود که داوطلبانــه به میدان رزم با 
تکفیری ها رفت و در این راه به شهادت رسید. وی 
متولد 1۸ اردیبهشت سال 1۳۷2 در سمنان بود و 
20 خرداد سال 1۳95 در حلب سوریه به شهادت 
رسید. مزار وی در امامزاده علی بن اشرف سمنان، 
پذیرای عشاق راه حقیقت است. عظمت روح این 
شــهید مدافع حرم 2۳ ساله را می توان در وصیت 

نامه او به خوبی دید. شهید عباس دانشگر در این وصیت نامه نوشته است: »آخر 
من کجا و شــهدا کجا خجالت می کشم بخواهم مثل شهدا وصیت کنم من ریزه 
خوار سفره  آنان هم نیستم، شهید شهادت را به چنگ می آورد راه درازی را طی 
می کند تا به آن مقام می رســد اما من چه!سیاهی گناه چهره ام را پوشانده و تنم 
را لخت و کسل کرده، حرکت جوهره  اصلی انسان است و گناه زنجیر، من سکون 
را دوست ندارم. عادت به سکون بالی بزرگ پیروان حق است، سکونم مرا بیچاره 
کرده. در این حرکت عالم به سمت معبود حقیقی دست و پایم را اسیر خود کرده، 
انسان کر می شود، کور می شــود، نفهم می شود، گنگ می شود و باز هم زندگی 
می کند.بعد از مدتی مست می شود و عادت می کند به مستی و وای به حالمان اگر 
در مستی خوش بگذرانیم و درد نداشته باشیم. درد را، انسان بی هوش نمی کشد، 

انسان خواب نمی فهمد، درد را، انسان با هوش و بیدار می فهمد...«

حدیث دشت عشق

سرمربی تیم ملی والیبال پس از شکســت این تیم مقابل لهستان در مرحله نهایی لیگ ملت ها گفت: 
حریف به اندازه کافی قدرتمند بود و بهتر از ما عمل کرد.

 تیم ملی والیبال ایران که در مرحله مقدماتی با 12 پیروزی و ۳6 امتیاز به عنوان تیم دوم جدول رده بندی از مرحله 
مقدماتی لیگ ملت ها گام در مرحله نهایی گذاشت، از ساعت 2:۳0 دقیقه بامداد جمعه در شیکاگو آمریکا به مصاف تیم 
ملی لهستان رفت و ۳ بر یک شکست خورد. با این شکست کار تیم ملی والیبال برای صعود به مرحله بعدی مسابقات دشوار 
شد. ایگور کوالکوویچ سرمربی تیم ملی والیبال پس از باخت سه بر یک ایران برابر لهستان در دور نهایی لیگ ملت ها گفت: 
بازی ســختی برای ما بود. ما ست اول را بســیار خوب آغاز کردیم و واقعاً در فرم خوبی بازی کردیم. اما در ست دوم تیم 
لهستان دفاع های خوبی انجام داد و ما در دریافت ها مشکل داشتیم. آنها در ادامه  بازی در سرویس نیز خیلی خوب عمل 
کردند. ســرمربی تیم ملی والیبال افزود: بازی خیلی بزرگی را در دور نهایی لیگ ملت ها داشــتیم. ما مقابل تیمی مغلوب 

شدیم که بهتر از ما عمل کرد و به اندازه ی کافی قدرتمند بود.
با به پایان رســیدن روز دوم مســابقات مرحله نهایی لیگ ملت ها، در گروه اول صعود تیم های روســیه و آمریکا به 

نیمه نهایی قطعی شد و در گروه دوم نیز لهستان با پیروزی برابر ایران و برزیل مسافر مرحله بعدی شد.
ملی پوشان والیبال ایران در دومین دیدار خود بامداد شنبه به مصاف برزیل رفتند.

صحبت های کوالکوویچ پس از شکست تیم ملی والیبال برابر لهستان
سرپرست فدراسیون کشتی آخرین وضعیت برگزاری انتخابات ریاست این فدراسیون را تشریح کرد.

بهروز نعمتی درباره آخرین وضعیت برگزاری انتخابات ریاســت فدراسیون کشتی گفت: با توجه به اینکه قول دادیم 
روز چهارشنبه 26 تیر ماه انتخابات فدراسیون را داشته باشیم، کارهای اجرایی را در این باره انجام دادیم و نمایندگان نیز 

معرفی شدند. امیدوارم دیگر نمایندگان مجمع نیز توسط ارگان های مربوط معرفی شوند.
وی که با برنامه ورزش و مردم صحبت می کرد، با اشــاره به اینکه انتخابات فدراســیون کشتی تحت هر شرایطی در 
روز 26 تیر برگزار خواهد شــد، ادامه داد: هنوز تایید صالحیت ســه نفر نیامده است. آنچه مسلم است، انتخابات برگزار 
می شود و امیدواریم تکلیف این سه نفر نیز مشخص شود. آنها حق زیادی بر گردن کشتی دارند و امیدواریم تکلیف شان 

مشخص شود.
سرپرست فدراسیون کشــتی درباره معرفی نمایندگان حاضر در مجمع انتخاباتی گفت: اساسنامه در همه بخش ها 
تکلیف را مشخص کرده، هم نمایندگان، هم ورزشکاران، هم بانوان و هم داوران. ما تالش کردیم آنهایی که الیق هستند، 

انتخاب شوند.
نعمتی در پاســخ به این ســؤال که آیا برای حضور در انتخابات در این چند ماه وسوسه شد یا نه؟ عنوان کرد: خیر، 

برای ریاست فدراسیون کشتی وسوسه نشدم.

انتخابات فدراسیون کشتی تحت هر شرایطی ۲۶ تیر برگزار می شود 

 *سید محمد سعید مدنی
پرونده فســاد در فوتبال را یادتان که هست؟! پرونده ای که تقریبا از 
اواخر سال 92 در کمیسیون اصل 90 مجلس نهم شورای اسالمی تشکیل 
شد تا موضوع فساد در فوتبال را پیگیری و رسیدگی کند. موضوعی که 
سال ها قبل از ان سال از سوی رسانه های دلسوز و کارشناسان خیرخواه 
بارها در باره آن حرف زده شــده بود وهشــدار داده شده بود و... باالخره 
بعد از ســال ها بی توجهی ،مجلس شورای اســالمی)دوره نهم( به ماجرا 
ورود کرد و باعث خوشــحالی کسانی شد که سالمت فوتبال را در خطر 
کامل وعنان ان را به طور مســتقیم یا غیر مســتقیم، در دست باندهای 
سوء استفاده چی وکالش و شارالتان مسلک و...اختاپوسی می دیدند و به 
طور طبیعی موجب هراس و وحشت همین جریانات زیاده خواه و فاسد، 
شــد. ماجرای پرونده فساد در فوتبال تا انجا جلو رفت که حتی جزییات 
آن در صحن علنی مجلس هم مطرح شد و... در حالی که همگان منتظر 
ارجاع این پرونده به قوه قضائیه و شــروع برخورد با مفسدان و متخلفان 
فوتبال بودند... دوره مجلس نهم به سر آمد و مجلس دهم از اوایل سال 
95 فعالیت خود را شــروع کرد. با شروع کار این مجلس دیگر حرفی از 
پرونده فساد در فوتبال مطرح نشد و خیلی زود برهمگان معلوم شد که 
مجلسیان حالیه قصد پیگیری این ماجرا را ندارند. این دریافت وقتی به 
یقین تبدیل شــد که در حالی که رئیس کمیسیون اصل90 مجلس نهم 
که به مجلس دهم هم راه یافته بود تقریبا از دســترس رسانه ها و سؤال 
کننــدگان خارج بود!یکی دو نفر از اعضای جدید کمیســیون اصل 90 
مجلس دهم  صراحتا موضوع فساد در فوتبال را موضوعی نه چندان جدی 
که تشــکیل پرونده ان در مجلس نهم هم با » اغراض سیاســی« همراه 
بوده، اعالم کردند و...خالصه پرونده فســاد در فوتبال به بایگانی سپرده 
شــد تا خاک بخورد و...موجب شــود تا جریانات مفسد وشارالتان هایی 
که از ســر وکول فوتبال باال می روند وآن را بیمار وآلوده کرده نفســی 
به راحتی بکشــند و با جرات و جسارت و گستاخی بیشتری به مفسده 
انگیزی خود در فوتبال ادامه دهند و...کار و بار آن را به اینجایی بکشانند 
که حاال باید حسرت شش سال پیش را بخوریم!!... حاال یکی دو هفته ای 
است که شاهد اظهارنظرهایی هستیم که از زبان نمایندگان مجلس مثال 
رئیس فعلی کمیســیون اصل 90 در باره موضوع فساد در فوتبال شنیده 
می شــود. حتی اخیر آقــای پور مختار خودمان! هــم در این باره یعنی 
فساد در فوتبال حرف هایی زده و برخالف سه سال گذشته در مصاحبه 
خــود چند بار هم تاکید کرده :در این باره در مجلس نهم هم پرونده ای 
تشــکیل شده بود...! و چکیده حرف این نمایندگان محترم این است که 
موضوع فســاد همه جانبه و داللی افسارگسیخته در فوتبال جدی است 
و مراجــع ذی ربط خاصه قوه قضائیــه و وزارت اطالعات و... باید در این 
موضوع ورود کنند. ما این اظهارات را به فال نیک می گیریم و امیدواریم 
اتفاقات مثبتی در جهت مبارزه با فساد و اصالح سازوکار فوتبال صورت 
بگیرد. هرچند که ســؤاالتی در ذهن ما و خیلی ها مطرح است که کمی 
نگران کننده اســت، ســؤاالتی مثل اینکه این اظهارات و دلسوزی برای 
فوتبال وگرفتاری های آن چقدر جدی و دلسوزانه است و چقدر تبلیغاتی 
و به نزدیک شــدن انتخابات مجلس یازدهم ربط پیدا می کند؟! چرا این 
عزیزان در سه سال گذشته در این باره، واکنش و دغدغه ای از خود بروز 
نداده اند؟! سؤال دیگر که تقریبا در اذهان رسوخ کرده این است که اصوال 
چرا پرونده فساد در فوتبال در مجلس دهم دنبال نشد؟ آیا واقعا فسادی 
در فوتبــال ما وجود ندارد- که خوب می دانیم دارد- یا اینکه کســانی؛ 
جریانــات و باندهایی از داخل بیرون مجلس کاری کردند که آن پرونده 
به کلی از دســتور کار مجلس خارج و حواله اتاق بایگانی شود تا در آنجا 
خاک بخورد و در مقابل مشــتی فاسد و زیاده خواه- مانند همپالکی های 
خود در بخش های دیگرصنعت، مســکن، خود رو، کاغذ و...- فارغ البال 
هرغلطی کی می خواهنددر فوتبال انجام دهند واین رشته جذاب و جوان 
پســندرا به جای منافع ملی د ر خدمت منافع نامشروع و پست خود به 

کار بگیرند...؟!!

به بهانه اظهارات اخیر مجلسیان درباره فساد در فوتبال 

 چقدر دلسوزانه 
چقدر تبلیغاتی و انتخاباتی...؟! 

نکته  ورزشی

صفحه ۹
 شنبه 22 تیر ۱۳۹۸
۱۰ ذی القعده ۱۴۴۰ - شماره 222۳۱

آخرین اخبار از نقل و انتقاالت فوتبال باشگاهی ایران
* بختیار رحمانی هافبک 2۷ ســاله فصل گذشته تیم سپاهان اصفهان، با امضای 
قراردادی یک ســاله به تیم الشمال قطر پیوســت. تیم الشمال در لیگ ستارگان 

حضور ندارد و یکی از تیم های لیگ دسته دوم قطر به شمار می رود.
*به گــزارش روزنامه العرب قطر، تیم االهلی پس از تمدید قرارداد امید ابراهیمی 
دیگر هموطن او یعنی روزبه چشــمی را به خدمــت گرفت. محمد دیامی و نبیل 
االزهر 2 بازیکن دیگر االهلی هستند که پس از عقد قرارداد آنها فهرست بازیکنان 
خارجی این تیم برای فصل جدید لیگ ستارگان تکمیل شد. االهلی قطر از ۳ روز 
دیگر اردوی آماده سازی پیش فصل خود را در هلند برپا می کند و 5 بازی تدارکاتی 

نیز با تیم های این کشور برگزار خواهد کرد.
*دو رسانه ایتالیایی توتو مرکاتو و کالچو مرکاتو مدعی شدند که آندره آ استراماچونی، 
سرمربی استقالل پس از جذب شیخ دیاباته از مدیران این تیم خواسته تا یک مهاجم 
دیگر که ســابقه بازی در سری آ را دارد، استخدام کنند.مانوئل پوچیارلی، مهاجم 
تیم کیه وو ایتالیا که البته پست اصلی اش مهاجم کاذب است، مدنظر استراماچونی 
قرار گرفته است. این بازیکن فصل گذشته در 10 بازی برای کیه وو به میدان رفت 
اما موفق به گلزنی و دادن پاس گل نشــد، البته در کل فصل 2019-201۸ برای 
کیوو خوب نبود و آنها به سری بی سقوط کردند.این بازیکن 2۸ ساله ایتالیایی که 
براساس سایت ترانسفرمارکت ارزش 2 میلیون یورویی دارد، در 1۳5 تجربه حضور 
در سری آ، 16 گل زده و 5 پاس گل داده است. همچنین پوچیارلی سابقه پوشیدن 
پیراهن امپولی را هم دارد.براساس اداعای رسانه های ایتالیایی، استقالل می خواهد 

با ارائه پیشنهاد انتقال قرضی با بند خرید دائم پوچیارلی را جذب کند.
*مهدی مومنی بازیکن فصل گذشته پیکان تهران پس از توافق با مدیرعامل باشگاه 
صنعت نفت آبادان شاگرد اسکوچیچ شد. باشــگاه نفت آبادان تاکنون اهل شاخه، 
ناصری، آل کثیر، حنفی، ساالری و حامدی فر را به خدمت گرفته و با ریکانی، کعبی، 

جهانی و احمدی برای فصل جدید لیگ برتر تمدید کرده بود.
*گادوین منشأ، بازیکن پیشین استقالل و پرسپولیس با عقد قراردادی به عجمان 
امارات پیوست. این باشگاه پس از خروج تیام، دیگر بازیکن پیشین استقالل، اقدام 

به خرید منشأ کرد.
ماهینی اردوی پرسپولیس را ترک کرد

مدافع تیم فوتبال پرسپولیس با نظر کادر فنی و کادر پزشکی تیم، بعدازظهر 
دیروز اســتانبول را به مقصد تهران ترک کرد. حســین ماهینی در بازی دوستانه 
برابر نیروی زمینی از ناحیه زانو دچار مصدومیت شــد با این حال همراه با دیگر 
سرخپوشان برای برگزاری اردوی آماده سازی عازم ترکیه شد.این بازیکن اما نیازمند 
ادامه روند درمانی و عکسبرداری مجدد از زانوی آسیب دیده خود است. به همین 
دلیل وی با نظر کادر فنی و کادر پزشــکی تیم، عصر دیروز اردوی سرخپوشان را 
ترک و راهی تهران  شــد. این در حالی است که شنیده می شود کالدرون سرمربی 
آرژانتینی پرسپولیس از وضعیت آمادگی جسمانی حسین ماهینی و شایان مصلح 

رضایت کافی ندارد و قصد دارد آنها را در لیست خروج قرار دهد.

مصاف شاگردان ویلموتس و مجیدی با حضور تماشاگران
دیدار دوســتانه تیم های ملی فوتبال بزرگســاالن و امید ایران روز دوشنبه 
2۴ تیرماه با حضور تماشــاگران در ورزشگاه آزادی برگزار می شود. بازی دوستانه 
تیم های ملی فوتبال بزرگساالن و امید ایران روز دوشنبه 2۴ تیرماه، رأس ساعت 
1۸:۳0 با حضور تماشاگران در ورزشگاه آزادی برگزار می شود.پیش از این قرار بود 

دیدار بین شاگردان ویلموتس و فرهاد مجیدی پشت درهای بسته برگزار شود.
فتحی: پاتوسی را به خاطر پروپئیچ از دست دادیم

مدیرعامل استقالل می گوید به دلیل احتمال محرومیت باشگاهش بابت بدهی به 
پروپئیچ، پاتوسی را نتوانسته در جمع آبی های پایتخت حفظ کند. امیرحسین فتحی 
درباره آخرین وضعیت آبی های پایتخت گفت: روز 25 اردیبهشــت سال جاری رای 
کمیته انضباطی فیفا به باشگاه استقالل ابالغ شد. طبق این رای ما باید ظرف شصت 
روز تا دوشــنبه آینده )2۴ تیر 1۳9۸( بدهی ۴۳0 هزار دالری پروپئیچ را پرداخت 
کنیم. پانزده روز بعد از ابالغ رای فیفا، روز اول ژوئن )شــنبه 11 خرداد 1۳9۸( باید 
به خاطر جذب پاتوســی ۳50 هزار دالر به باشگاه کیپ تاون پرداخت می کردیم تا 
بند خرید دائمی این بازیکن فعال شــود. ما در جلســات متعدد هیئت مدیره، این 
شــرایط خیلی دشوار و بحرانی را بررسی کردیم و بالفاصله با باشگاه کیپ تاون وارد 
مذاکره و مکاتبه شــدیم تا باتوجه باین موضوع شــرایط جدیدی را برای به خدمت 
گرفتن پاتوســی ایجاد کنیم. او افزود: از طرفی دیگر به طور موازی با کمک وزارت 
ورزش وفدراســیون فوتبال پیگیر این بوده ایم که جریمه ۴۳0 هزار دالری پروپئیچ 
را از درآمد ۸50 هزار دالری استقالل در فیفا پرداخت کنیم. پس به این فکر بودیم 
که پاتوسی را هم جذب کنیم اما در نهایت به خاطر حفظ موقعیت باشگاه و احتمال 
محرومیت های سنگین بابت پرونده پروپئیچ، تصمیم بر این شد که نسبت به خرید 
دائمی پاتوسی اقدام نکنیم مگراینکه فیفا بپذیرد جریمه پروپیچ را از محل مطالبات 
ما بپردازد.مدیرعامل استقالل اضافه کرد: تاهمین لحظه هم هنوز نتوانسته ایم رضایت 
فیفــا را بابت پرداخت جریمه پروپئیچ جلب کنیم و با فیفا در حال رایزنی و مذاکره 
هستیم و در زاگرب حضور داریم. یعنی هنوز فیفا قبول نکرده که از محل طلب های 
استقالل این جریمه را پرداخت کند. به همین خاطر ما ۴۳0 هزار دالر آماده کردیم 
تا از طریق سفارت ایران در زاگرب به پروپئیچ پرداخت کنیم. به این نکته مهم توجه 
کنید که ما می توانســتیم ۳50 هزار دالر پاتوسی را پرداخت کنیم و اکنون به خاطر 
طلب پروپئیچ در آستانه محرومیت باشیم. او درباره درآمد باشگاه استقالل از انتقال 
صیادمنش هم گفت: پول انتقال صیادمنش هزینه سخت ترین بحران ها شده است. 

انصاری فرد به السیلیه پیوست
باشــگاه السیلیه به طور رســمی اعالم کرد کریم انصاری فرد را با قراردادی 
دو ســاله به خدمت گرفته اســت. قرارداد بین طرفین در مقر این باشگاه قطری 
با حضور مدیران باشــگاه السیلیه به امضا رسید.باشگاه السیلیه پس از مذاکرات 
فشرده ای که داشت، موفق شد این مهاجم 29 ساله را به توصیه سامی الطرابلسی، 
ســرمربی تونســی خود به خدمت بگیرد. انصاری فرد در این تیم قطری پیراهن 

شماره »10« را به تن خواهد کرد. 
انصاری فرد که ســابقه بازی در تیم های اوساســونا اسپانیا، پانینیوس یونان 
و المپیاکــوس یونان را دارد، در ماه نوامبر 201۸ به ناتینگهام فارســت انگلیس 
پیوست و در این تیم 12 بازی و 2 گل زده از خود برجای گذاشت و در نهایت از 

این تیم جدا شد و به السیلیه پیوست.
توافق بارسلونا و کاشیما برای انتقال ستاره ژاپنی

مهاجم جوان تیم ملی فوتبال ژاپن در آســتانه پیوستن به بارسلونا قرار 
دارد.

دو باشــگاه بارســلونا و کاشیما آنتلرز بر ســر انتقال هیروکی آبه به جمع 
آبی واناری ها با یکدیگر به توافق رسیدند. این مهاجم 20 ساله که نقش مهمی 
در قهرمانی فصل گذشــته کاشــیما آنتلرز در رقابت های لیگ قهرمانان آسیا 
داشت، پس از توافق شخصی با بارسلونا و پشت سر گذاشتن تست های پزشکی 
این باشــگاه به طور رسمی خرید جدید کاتاالن ها محسوب خواهد شد. آبه در 
کاشیما به عنوان مهاجم بازی می کرد اما در تیم ملی ژاپن در خط میانی پا به 
توپ اســت. او در سال 201۷ به تیم ژاپنی پیوست و در فصل 201۸ توانست 
جایزه بهترین بازیکن جوان را به خود اختصاص دهد. انتظار می رود این مهاجم 
ژاپنی پس از عملی شدن انتقالش به نوکمپ در تیم ذخیره های بارسلونا مورد 

استفاده قرار بگیرد و در ادامه به تیم اصلی بارسا ملحق شود.
بارســا در حالی در آستانه رســمی کردن خرید آبه است که باشگاه رئال 
مادرید هم ماه گذشته موفق شد تاکه فوسا کوبو را از تیم فوتبال اف سی توکیو 
به خدمت بگیرد، مهاجم 1۸ ســاله ژاپنی که از او به عنوان یکی از پدیده های 
فوتبال ژاپن یاد می شود و به او لقب »مسی ژاپنی« داده اند. تاکه فوسا کوبو هم 

قرار است به عضویت رئال مادرید کاستیا در بیاید.
گریزمان رسمًا بارسایی شد

باشــگاه بارسلونا عصر دیروزبه صورت رسمی از جذب آنتوان گریزمان ستاره 
فرانسوی تیم اتلتیکومادرید خبر داد. این باشگاه در وب سایت رسمی خود اعالم 
 کرد که مبلــغ 120 میلیون یورو برای فســخ فرارداد گریزمان را پرداخت کرده 

است.
مهاجم تیم ملی فرانسه با بارسلونا قراردادی 5 ساله تا ۳0 ژوئن 202۴ امضا 
می کند و بند فســخ قراردادش نیز ۸00 میلیون یورو خواهد بود. نکته جالب بند 
فسخ ۸00 میلیون یورویی گریزمان است که او را از این حیث، باالتر از لیونل مسی 

با بند فسخ ۷00 میلیون یورو قرار می دهد.

خواب ناز مسئوالن ورزش 
و توجیه نداشتن کمپ حرفه ای!

سرویس ورزشی-
استقالل، پرسپولیس و تراکتورسازی اردوی پیش فصل خود را در ترکیه 
آغاز کرده اند و تیم سپاهان نیز 2۷ تیرماه برای برپایی اردوی 10 روزه اش راهی 
این کشور می شود. این یعنی اینکه از 16 تیم لیگ برتر تا امروز حضور ۴ تیم 

در کشور ترکیه قطعی شده است.
برپایی اردوی تیم های فوتبال در کشــور ترکیه در شــرایطی اســت که 
مســئوالن ورزش بارها در صحبت هایشــان تاکید کرده اند که کشور در یک 
جنگ اقتصادی است و بهتر است فدراسیون ها و تیم های ورزشی صرفه جویی 

و کم کردن هزینه ها را در دستور کار خود داشته باشند.
مخالفت با ســفرهای غیرضروری به خارج، تا اندازه ای جدی بود که چند 
ماه قبل وزیر ورزش و رئیس فدراســیون فوتبال در گفت و گو با مدیران لیگ 
برتری از ممنوعیت برپایی اردو در خارج از کشــور ســخن گفتند ولی خیلی 
زود و تنها با گذشت دو ماه تمام صحبت ها و دستورالعمل ها به بوته فراموشی 

سپرده شد!
این در حالی است که بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند وقتی تیم های 
فوتبال ما غرق بدهی های ریز و درشــت هستند، می توانند به جای رفتن به 
ترکیه اردوی خود را در جاهایی مثل ســرعین یا کردان برگزار کنند. ولی این 
اتفاق نمی افتد یا اگر می افتد محدود به یکی ، دو تیم است زیرا با کمال تاسف 
باید اعالم کنیم داستان چشم رو هم چشمی به فوتبال هم رسیده، تیم ها برای 
حفظ کالس!! هم که شده هر فصل حداقل یک اردوی خارجی برپا می کنند.

در این میــان متولیان از جمله مدیــران وزارت ورزش هم در خواب ناز 
هســتند، نه تنها یک تذکر خشــک و خالی به مدیران باشــگاه های فوتبال 
نمیدهند بلکه در صحبت هایشان می گویند که تیم ها اجازه دارند در استانبول 

اردو برگزار کنند!
برخی مســئوالن از جمله داورزنــی معاون قهرمانــی وزارت ورزش در 
صحبت هایــش از نبود امکانات برپایی اردو در ایــران و اجبار تیم های لیگ 
برتری برای ســفر گفته اســت. با احترام به آقای داورزنــی باید بگوئیم این 
صحبت ها درست نیســت زیرا امکانات کمپ های موجود در برخی شهرهای 
ما با سطح فنی فوتبالمان تناسب دارد. اگر هم تناسب نداشته باشد مسئوالن 
ورزش مقصر هســتند که در تمام این ســالها نتوانستند یک کمپ درست و 

درمان برای فوتبال طراحی کنند.
آقای داورزنی چرا به جای استادیوم های بي مصرفی چون 15 هزار نفری 
کاشــان، 15 هزار نفری قزوین، ۷ هزار نفری اسالمشــهر و... که حتما براي 
ســاخت آنها بیش از 50 میلیارد تومان هزینه شــده، تــا به امروز یک کمپ 

حرفه ای ساخته نشده است؟!

ضربه آزاد

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

برابر رأی شماره 139660326006000329 مورخه  1398/4/17 هیئت  اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر 
درواحد ثبتی حوزه ثبت ملک مالیر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای منصور 
مظفری فرزند فتح اهلل به شــماره شناســنامه 3 صادره از مالیر ششدانگ یک واحد 
دامداری به مســاحت 1202/50 مترمربع قسمتی از پالک 7 اصلی واقع در روستای 
نــازول بخش چهار مالیر خریداری از مالک رســمی آقای بختیار ترکاشــوند محرز 
گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شــود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراض 
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، 
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/4/22          تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/5/6

محمدرضا امینی- رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان مالیر
م الف 114

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم صدیقه افسر نبوی با تســلیم دو برگ استشهاد محلی مصدق به مهر 
دفترخانه 66 مهران مدعی اســت که ســند مالکیت 3/88 دانگ از 6 دانگ 
پــالک 4811/13 واقع در بخش یک ذیل ثبــت 20930 صفحه 303 دفتر 
امالک 135 ســابقه ثبت دارد و نزد کســی در بیع شــرط نیســت به علت 
جابجائی مفقود گردیده لذا به اســتناد تبصره الحاقی به ماده 120 آئین نامه 
قانون ثبت بدینوسیله آگهی می شود تا هرکس مدعی انجام معامله و یا وجود 
سند مالکیت نزد خود باشــد از تاریخ انتشار این آگهی طی مدت 10 روز به 
اداره ثبت اســناد و امالک مراجعه و ضمن ارائه اصل سند مالکیت و یا سند 
معامله اعتراض کتبی خود را تســلیم نماید در صورت انقضاء مدت واخواهی 
و نرســیدن اعتراض و یا درصورت اعتراض چنانچه اصل سند مالکیت ارائه 

نشود سند المثنی به نام متقاضی صادر و تسلیم خواهد شد.
موسی حنیفه-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان همدان- ناحیه دو

م الف 574

آگهی  موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۳ ۱ آئین نامه 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شــماره 139760326006000331-1398/4/18 هیئت اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک مالیر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم/آقای داود خاکپور فرزند رجب به 
شماره شناســنامه 654 صادره از مالیر ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 49/52 متر مربع 
قســمتی از پالک یک اصلی اراضی دولت آباد واقع در بخش چهار مالیر خریداری از مالک 
رســمی حاتم خاکور محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/4/22                         تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/5/6
محمدرضا امینی
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان مالیر م الف 116

آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد رهنی(
به موجب پرونده اجرائی کالسه 9700015 ششدانگ یک باب خانه پالک 43/660- اصلی ملکشاهی 
به نام حسین قیطاسی ثبت و صادر گردیده است طبق سند رهنی شماره 2400 دفترخانه 10 ایالم در 
قبال مبلغ 902003500 ریال در رهن بانک ملی ملکشاهی قرار گرفته و طبق نظر کارشناس رسمی 
به مبلغ 1895030000 ریال ارزیابی شده و پالک فوق دارای 110/50 مترمربع اعیانی در یک طبقه 
)زمینی( با قدمت حدودا 32 ســال و دارای انشــعابات آب، برق و گاز که برابر گزارش مامور اجرا در 
تصرف مالک می باشد،  پالک فوق از ساعت 9 الی 12 روز سه شنبه مورخ 1398/05/08 در اداره ثبت 
اســناد و امالک شهرستان ملکشاهی واقع در خیابان ولی عصر)ع( از طریق مزایده به فروش می رسد. 
مزایده از مبلغ 1895030000 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 اشتراک و مصرف 
در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشــد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شــهرداری و غیره تا 
تاریخ 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 مسترد خواهد 
شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد،   مزایده 

روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.
تاریخ انتشار: 1398/04/22 تاریخ مزایده: 1398/05/08

نقیبی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک
 شهرستان ملکشاهی

مجمع عادی فوق العاده شرکت نساجی سهند آذرشهر 
بشماره ثبت 2۰6 محل آذرشهر

تمامی ســهامداران مورخ 1۳9۸/05/1۴ روز دوشنبه رأس ساعت 10 صبح در 
محل شــرکت حضور بهم برسانند. موضوع جلسه انتخاب هیئت مدیره، تغییر 
کدپستی شرکت، انتقال 1۷/5 سهم به نام شرکت نساجی سهند، تصویب ترازنامه 

سود و زیان و انتخاب بازرسین می باشد.
رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل

آگهی تغییرات شرکت آرش شیمی قزوین 
)سهامی خاص( به شماره ثبت ۳۴52 

و شناسه ملی ۱۰۸6۱۴2۱۴7۸
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/06/17 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: سرمایه شــرکت از مبلغ ده میلیارد ریال به 
مبلغ چهل میلیارد ریال منقسم به چهارصد هزار سهم یکصد هزار ریالی 
با نام از محل تبدیل مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافت و ماده 
مربوطه در اساسنامه، به شرح ذیل اصالح گردید: سرمایه شرکت مبلغ 
چهل میلیارد ریال منقســم به چهارصد هزار سهم یکصد هزار ریالی با 

نام می باشد که تماما پرداخت شده است.
اداره کل ثبت اسناد و امالک قزوین
اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری قزوین  شناسه آگهی: 522839

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1397/06/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1. آقای محسن 
رشــوند کد ملی 4322732593 آقای فرشاد تبریزی کد ملی 
0043963382 آقای فرهاد رشــوند کــد ملی 4322862292 
آقای مجتبی رشــوند کــد ملــی 4322900011 و خانم لیدا 
ســمیاری کد ملی 3874605035 بعنوان اعضای هیئت مدیره 
برای مدت دو ســال انتخاب شــدند. 2. آقــای حمید کریمی 
زیارتگاه کد ملی 2722606437 به سمت بازرس اصلی و آقای 
جالل برزگر گنجی کد ملی 4322219608 به ســمت بازرس 

علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.

آگهی تغییرات شرکت آرش شیمی قزوین )سهامی خاص( 
به شماره ثبت ۳۴52 و شناسه ملی ۱۰۸6۱۴2۱۴7۸

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قزوین 
اداره ثبت شرکت ها 
و مؤسسات غیرتجاری قزوین شناسه آگهی: )522842(

آگهی تغییرات شرکت آرش شیمی قزوین)سهامی خاص( 
به شماره ثبت ۳۴52 و شناسه ملی ۱۰۸6۱۴2۱۴7۸

به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1397/06/15 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: آقای محسن رشوند کد ملی 4322732593 به سمت 
رئیس هیئت مدیره،آقای فرشــاد تبریزی کد ملی0043963382 به 
ســمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره،آقای فرهاد رشــوند کد ملی 
4322862292 به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مجتبی 
رشــوند کد ملــی 4322900011 و خانــم لیدا ســمیاری کد ملی 
3874605035 به سمت اعضا هیات مدیره تعیین شدند.کلیه اوراق و 
اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با دو امضا از سه امضای رئیس هیئت 
مدیره و مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و 
اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا هریک از اعضای هیئت 

مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قزوین 
اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری قزوین شناسه آگهی )522835(

به موجب پرونده اجرائی کالسه 9700026 ششدانگ یک باب عمارت 
تحت پالک ثبتی 939 )نهصد وســی ونه( فرعــی از 91 )نود و یک( 
اصلی واقع در بخش 9 حوزه ثبتی خنداب واقع در روســتای خانقاء به 
شماره دفتر الکترونیکی 13962035010000177 ملکی آقای مرتضی 
مرادی فرزند رضا ثبت و صادر گردیده اســت، طبق سند رهنی شماره 
9968 مورخ 1396/10/19 دفترخانه 321 شهر آران و بیدگل در قبال 
مبلغ 3/500/000/000 ریال ) ســه میلیارد و پانصد میلیون ریال( در 
رهن آقای محمدرضا خادم آرانی قرار گرفته و طبق نظر کارشــناس 
رسمی به مبلغ 3/600/000/000 ریال ) سه میلیارد و ششصد میلیون 
ریال( ارزیابی شــده و پالک فوق با حدود اربعه شــماال: درب و دیوار 
است بطول )11/55( یازده متر و پنجاه و پنج سانتیمتر به کوچه شرقا: 
دیوار بدیوار بطول )27/90( بیست و هفت متر و نود سانتیمتر به قطعه 
دویســت و هفتاد و هشــت تفکیکی جنوبا: درب و دیوار است بطول 
)11/80( یازده متر و هشــتاد ســانتیمتر به کوچه، غربا: دیوار به دیوار 
بطول )28/50( بیست و هشت متر و پنجاه سانتیمتر به قطعه دویست 
و هشــتاد تفکیکی. به صورت ویالیی دوبلکس 2 خوابه به مســاحت 
تقریبی 160 متــر مربع در زمینی به مســاحت 329/32 متر مربع با 
اســکلت فلزی سقف شیروانی، نما سیمان ســفید، پنجره ها دو جداره 
از نوع یوپی وی ســی، درب ورودی ضد ســرقت کف اتاقها و پذیرایی 

و آشپزخانه ســرامیک سیستم گرمایش از نوع موتورخانه شامل دیگ 
و منبع آب دو جداره همراه با رادیاتور سیســتم سرمایش از نوع کولر 
آبی، دارای انشــعابات آب و برق و تلفن و گاز دارای پارکینگ روباز در 
داخل حیاط، در قســمت انتهایی حیاط و پشت ساختمان یک استخر 
نیمه ســاز و... می باشد. پالک فوق از ســاعت 9 الی 12 روز دوشنبه 
مورخ 1398/5/14 در اداره ثبت اســناد و امالک شهرســتان خنداب 
از طریق مزایده به فروش می رســد. مزایده از مبلغ 3/600/000/000 
ریال ) ســه میلیارد و ششصد میلیون ریال( شروع 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 اشتراک و مصرف 
در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و 
عوارض شــهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن 
معلوم شــده 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 مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول می گردد 
ضمناچنانچه روز مزایده تعطیل رســمی گردد، مزایده روز اداری بعد از 

تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.

آگهی مزایده اموال رهنی غیرمنقول

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اجرای ثبت خنداب 800/م الف


