
ورزشی

 سرویس ورزشی-
این  مشکالت  باید  می گوید  کشتی  رئیس فدراسیون 

رشته ورزشی ظرف یکی ، دو سال حل شود.
بدهی های سنگین کشتی، مســئوالن فدراسیون را مجاب 
کرد که روز گذشــته مجمع فوق العاده فدراسیون کشتی در 
سالن مرحوم قاسم فارسی آکادمی ملی المپیک برگزار شود 
و مسئوالن وزارت ورزش و فدراســیون آخرین راهکارهای 

خود را برای برطرف کردن مشکالت ارایه کنند.
دیروز دبیر به عنوان رئیس فدراســیون کشــتی در مجمع 
فوق العــاده اظهار داشــت: می دانم اعضای مجمع دوســت 
دارنــد بدانند چه اتفاقاتی افتاده اســت و من همه موارد را 
به اطالع آنها می رسانم. خواهشم این هست برخی دوستان 
جبهه نگیرنــد و از حرف های من اســتقبال کنند. دخل و 
خرج فدراسیون کشــتی جور نیست. رسول خادم که هیچ، 
بنی تمیم نیز هیچ، هر کسی دیگر هم رئیس فدراسیون شود 
دخل و خرج فدراســیون جور نیست. ۳۷ یا ۳۸ اعزام داریم. 
االن مسابقات جهانی را در پیش داریم.چند نفر را خط زدم 
ولــی با این حال ۴۹ نفر اعزامی داریم که باالی یک میلیارد 
و نیم هزینه اش می شود. باالی ۴۰ میلیارد فقط هزینه های 
ماســت، باقی موارد بماند. ۷۷ نفر پرســنل داریم که باالی 
۸ میلیارد تومان حقوق می دهیم.این رقم کم نیســت. همه 
می گویند فدراســیون فوتبال اما فقــط ۵ تیم دارند اما ما ۶ 
رشته در فرنگی ۶ رشته در آزاد داریم. خادم چون نتوانست 

پول جور کند رفت. چون دخل و خرج جور نیست. 
دبیــر افزود: فقط در دوران نعمتی بــاالی ۵ میلیارد تومان 
بدهی به بار آمد. از وقتی آمدم ۷ اعزام داشتیم. ۳۲ هزار دالر 
بدهی داشتیم که ۲۰ هزار دالر را دادم و ۱۲ هزار دالر مانده 
است. کشتی بودجه مازاد نیاز دارد و باید حداقل ۲۵ میلیارد 

به فدراسیون تعلق گیرد.
دبیر با اشــاره به بدهی های فدراســیون گفت: بدهی بدهی 
اســت. تا اسفند ۹۷ آنچه که ثبت شــده ۲۹ میلیارد تومان 
بدهی مالیاتی فدراســیون اســت. خیلی از مالیات ها در این 
۴ ماه نشســته است. برخی می گویند قسط بندی کردیم در 
حالی که کاری نکردند فقط جریمه را قســط بندی کردند. 

مالیات هم جزو بدهی است. وظیفه ام است به اعضای مجمع 
گزارش بدهم. حاال می گویند مالیات بدهی نیست. از حقوق 
پرســنل مالیات و بیمه کم کردند اما آن را واریز نکردند. از 
دماغ زن و بچه این ها خون بیاد چه کســی پاسخگوســت؟ 
پارســال وزارت ورزش ۱۹ میلیارد و۷۰۰ میلیون تومان به 
فدراسیون کمک کرده اما امسال ۱۲ میلیارد داده است. این ها 

را اعضای مجمع باید درخواست کنند. 
داورزنی: نباید چشممان فقط به دست دولت باشد

داورزنی معاون وزیر ورزش هم در جمع روســای هیئت های 
کشتی اظهار داشــت: وقتی می گوییم مدیریت منابع یعنی 
از ســفرهای غیر ضروری و سفر افراد غیرضروری خودداری 
کنیم. بیشــترین پول را به فدراسیون های کشتی و فوتبال 
داده ایــم. اگر این دو را کنار بگذاریم پرداختی ما به تکواندو، 
کاراته، جانبازان و... نصف کشتی است. نگاه ما به کشتی نگاه 
ویژه است و کسی در آن شکی ندارد. وزارت ورزش می گوید 
آقای دبیر من به شما در بهترین شرایط و تخصیص صد در 
صد ۱۲ و نیم میلیارد بیشــتر نمی توانم بدهم. ما در کشتی 

ســال گذشته بیش از صد در صد پرداخت کردیم و با کمک 
حامی مالی انستیتو و... ســاختند و سالی هم ۴۰۰ یا ۵۰۰ 
میلیــون از حامی مالی گرفتند. در میزبانی ها هم با حمایت 

استانداران و وزارت مسابقات برگزار می شد. 
وی افزود: قبال اگر یک اردو با ۵۰ میلیون تومان انجام می شد 
االن ۳ برابر شده است یا در اعزام ها هم همینطور. در اعزام ها 
باید از فرســتادن افراد غیر ضرور خودداری شود. نمی شود 
در هر رویدادی که در اروپا برگزار می شــود کشتی شرکت 
کند، اینطور باشد نمی شود که مدیریت کرد. نتیجه اش این 

می شود که به آژانس و این و آن بدهکار می شویم. 
معــاون وزیر ورزش گفت: مگر همه کشــورهای اروپایی در 
جام تختی ما یا ســایر جام هایمان شرکت می کنند؟ ما هم 
قرار نیســت در همه جام ها شرکت کنیم. درخواستم از دبیر 
این اســت مدیریت کند. ۳۰ میلیــارد بدهی مالیاتی را حل 
می کنیم اما اینکه عنوان می شــود ۲۰ میلیارد بدهی دیگر 
وجود دارد را باید دوســتان مدیریت کنند. با خادم هم نظر 
بودیم که به شرکت تجهیز نباید اجاره داده شود. باید منابع 

جدید مالی ایجاد شــود و فدراســیون دنبال اسپانسر برود. 
دولت به وظایفش عمل کرده اما از این به بعد باید آقای دبیر 

دنبال منابع جدید برود.
محمدرضا داورزنی تاکید کرد: همه فدراسیون ها به آژانس ها 
و...بدهی دارند اما باید معقول باشد. االن هم دبیر در اعزام ها 
صرفه جویــی را رعایت و بحث را مدیریت کند. او باید دنبال 
اسپانســر و منابع مالی جدید برود. نباید چشممان فقط به 
دولت باشــد. این بدهی ها تعهدی اســت که ایجاد شــده و 

فدراسیون نباید دیگر تعهد جدیدی ایجاد کند.
نمی شود تیم نهم و یازدهم را قهرمان جهان کرد

اما در پایان مجمع، دبیر در جمع خبرنگاران حاضر شــد و 
این بار عنوان داشــت: از اعضای مجمع تشــکر می کنم که 
وقت گذاشتند. به درخواســت من مجمع برگزار شد. امروز 
بحث حسابرسی سال ۹۷ فدراسیون مطرح شد و ۴۰ میلیارد 
تومان بدهی تا پایان سال ۹۷ مشخص شد. امروز هم اعالم 
کــردم نزدیک ۵۲ میلیارد تومان در مجموع بدهی داریم. به 
دنبال شفاف سازی بودیم و اعضای مجمع متوجه شدند چرا 

این بدهی ها به بار آمده است. 
وی افــزود: هم باید کار روزانه خودمــان را دنبال کنیم هم 
برای پرداخت بدهی ها اقدام کنیم. دو سال بودجه فدراسیون 
پیش خور شده اســت.باید جذب اسپانسر داشته باشیم و با 
کمــک وزارت و کمیته المپیک و هیئت ها در ظرف یکی دو 

سال این مشکالت را حل کنیم. 
وی دربــاره پیگیری مباحث فنی نیز گفــت: هم من و هم 
ســوریان تمرینات تیم های ملی را زیر نظر داریم اما واقعیت 
این اســت در مباحث فنی در چند ســال گذشته عقبگرد 
داشتیم. تیم های یازدهم نهم و ششم دنیا را تحویل گرفتم. 
کشــتی خم رنگرزی نیست. کســی که قرار است قهرمان 
المپیک شــود ۸ ســال حداقل زمان می خواهد.اگر با دست 
بردن زیر کتف و هل دادن به بیرون می خواهیم در المپیک 
نتیجه بگیریم به جایی نمی رســیم. شک نکنید ما تالشمان 
را می کنیم و بدنبال مدال های بهتر هســتیم اما خیلی توقع 
نداشته باشید. تیم یازدهم و نهم دنیا را تحویل گرفتیم توقع 

نداشته باشید نتیجه آنچنانی بگیریم.

صحبت های رئیس فدراسیون در مجمع فوق العاده 

مشکالت کشتی باید ظرف یکی، دو سال حل شود
قهرمانی در المپیک به برنامه ریزی ۸ ساله نیاز دارد

*کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک لیست ۱۰ نفر از ورزشکاران را تهیه 
کرده بود تا یک نفر از آنها که شرایط الزم را دارد کاندیدای انتخابات کمیسیون 
ورزشکاران IOC شــود. در نهایت پس از آزمون زبان انگلیسی که کمیته ملی 
المپیک گرفت، ســعید معروف به عنوان کاندیدا معرفی شد. کمیل قاسمی و 
ســعید معروف نفراتی بودند که در آزمون زبان انگلیســی شرکت کردند و در 
نهایت معروف انتخاب شد. سعید معروف، زهرا نعمتی، احسان حدادی، حمید 
ســوریان، قاسم رضایی، حسن یزدانی، کمیل قاسمی ، کیمیا علیزاده، مجتبی 
عابدینی و الهه احمدی لیست ۱۰ نفره کمیسیون بود. تسلط به زبان انگلیسی 
یا فرانسه، نداشتن سابقه دوپینگ همچنین اینکه ورزشکار در المپیک ۲۰۱۶ 
حضور داشته یا ســهمیه المپیک ۲۰۲۰ را گرفته باشد از شرایط انتخاب فرد 
کاندیدا بود. قرار اســت با روسای فدراسیون ها و همچنین ورزشکاران صحبت 
شود که آنها گفت وگویی با ورزشکاران خارجی رشته های خود داشته باشند و 
تالش شــود تا برای معروف رای جمع کنند. انتخابات کمیســیون ورزشکاران 

IOC در حین بازی های المپیک ۲۰۲۰ در دهکده بازی ها انجام می شود.

*یک کارشناس بسکتبال معتقد اســت که ملی پوشان بسکتبال ایران باخت 
برابر پورتوریکو را فراموش نکرده بودند و تیم ملی مقابل تونس از انسجام کافی 
برخوردار نبود. مهران حاتمــی با بیان اینکه برای اینکه در جمع ۱۰ تیم برتر 
جهان باشیم باید به زیر ســاخت های خود توجه بیشتری کنیم، گفت: ما ۳۲ 
استان داریم که تنها ۹ استان بسکتبال دارند، خیلی از استان های ما بسکتبال 
را فراموش کرده اند و نمی دانند چیست! در آسیا هم یکسری از کشورها در زیر 
ساخت ها از ما جلو زده اند و ما باید توجه بیشتری در این زمینه داشته باشیم، 
درخشش ستاره های ما انتظارات را باال برده و این در حالی است که باید با توجه 
به داشته ها حرف بزنیم. به نظرم اینکه با چنین شرایطی انتظار موفقیت داریم 
غیر منطقی است.حاتمی در پاسخ به این سؤال که آیا طبق گفته شاهین طبع، 
داور چینــی می تواند دلیل باخت برابر پورتوریکو باشــد؟ به نظرم داور چینی 
می تواند مشکل داشته باشد، اما نه به اندازه ای که نتوانیم ۲۰ امتیاز اختالف را 

حفظ کنیم و در نهایت ببازیم.

خواندنی از ورزش ایران

یادبود شهید مدافع حرم مسلم خیزاب
تشنهنابودیصهیونیستها

شــهید مدافع حرم مســلم خیزاب فرمانده  
گردان یا زهرا)س( از لشــکر ۱۴ امام حسین)ع( 
در ســوریه بود. وی برای دفــاع از حرم حضرت 
زینب)س( و با آرزوی نابودی رژیم صهیونیستی 
و آزادی قــدس بــه جبهه مقاومت پیوســت و 
سال۹۴ در سوریه به شــهادت رسید. آنچنانکه 
در وصیت نامه اش نوشته است: روي سنگ قبرم 
بنویسید که »تشنه نابودي صهیونیست ها بوده و 

هستم و بهترین روزم، روز نابودي صهیونیست هاست«.
در بخش دیگری از وصیت نامه این شــهید می خوانیم: حاضر نیستم که 
هیچ کس برایم مشکي بپوشد و عزا نگه دارد و کار خیري را به تعویق بیاندازد 
و راضي نیســتم که همکارانم از وقت کاري خود زده و در مراسم من شرکت 
کنند... از خدا بخواهید ثواب همه مجاهدتها و رشادت هاي لشکریان حسین)ع( 
را در همــه جا و همه حاالت هم رتبه و هم درجه و هم مقام شــهداي عزیز 
بــدر و احد و خندق و صفین و جمل و کربال قرار دهد و ما را از زمره بهترین 
یاوران والیت و امام عصر)عج( برشمرد و نگذارید که پرچم عزت و اقتدار اسالم 
و انقالب عزیز لحظاتي از سرافرازي بایستد و مایه عزت و آبروي لشکر ۱۴ امام 
حسین)ع( باشــید و امیدوارم که خداوند شهادت مرا در گردان حضرت زهرا 
)س( رقــم بزند و مرا نوکر و خادم بهترین یاران علي)ع( قرار دهد.و تا آخرین 

لحظه دست از حمایت ولي و رهبر عزیزم بر نداریم...

حدیث دشت عشق

ســرمربی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان که در سه سال گذشــته تیمش دوبار قهرمان و یک بار نایب 
قهرمان جهان شده است، می گوید که در شب مسابقات جهانی به او پیغام داده شده که از کار اخراج است.

در سال ۱۳۸۲ رئیس جمهور وقت، در راستای حمایت از قهرمانان ملی دستور داد تعدادی از قهرمانان در رشته های 
مختلف ورزشــی به اســتخدام شرکت نفت درآیند که در زمان زنگنه این کار انجام شد. اما حاال برخی قهرمانان استخدام 

شده ورزشی که روزی پرچم ایران را در جهان باال می بردند، از کار برکنار می شوند.
حمید باوفا سرمربی فعلی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان که تیمش در سه سال اخیر بهترین نتایج را در جهان گرفته 
و دوبار قهرمان و یک بار نایب قهرمان جهان شــده، در شب مسابقات جهانی که تیمش را آماده مبارزه و باال بردن پرچم 
پرافتخار ایران می کرده، این پیغام را دریافت می کند که از شرکت نفت اخراج شده است و این در حالی بود که تنها برای 

او بیمه رد می شده اما همین خدمت اندک به قهرمانان ملی نیز از او دریغ شده است.
او در تازه ترین صحبت هایش اظهار داشــت: اخیرا مشکالت زیادی برای قهرمانان ملی بوجود آمده از جمله خود من 
که از شرکت نفت اخراج شده ام. البته بدلیل حضور در تیم ملی حقوقی از شرکت نفت دریافت نمی کردم و تنها برایم بیمه 
رد می شــد اما در شب مسابقات جهانی آن را هم قطع کرده اند. در ســال ۸۲ استخدام قهرمانان در زمان زنگنه که وزیر 
نفت بود انجام شد و حاال پس از سالها که باز هم خود آقای زنگنه وزیر نفت است، قهرمانان دارند کنار گذاشته می شوند.

اخراج،پاداشمربیکهتیمش۲بارقهرمانجهانشد!
رنکینگ المپیکی ماه سپتامبر تکواندوکاران از سوی فدراسیون جهانی اعالم شد و هوگوپوشان کشورمان 

که در این ماه به مسابقه ای اعزام نشدند جایگاه خود را در رنکینگ تثبیت کردند.
سایت رسمی فدراسیون جهانی تکواندو رنکینگ المپیکی تکواندوکاران در ماه سپتامبر را اعالم کرد؛ با توجه به اینکه 
هوگوپوشان کشورمان در این ماه به رویداد اعزام نشدند جایگاه آن در رده بندی تغییری نداشت. در رده بندی اعالم شده از 
سوی فدراسیون جهانی، آرمین هادی پور نماینده وزن ۵۸- کیلوگرم کشورمان با کسب ۳۳/۳۲۵ امتیاز جایگاه خود در رده 
پنجم را حفظ کرد. فرزان عاشورزاده دیگر تکواندوکار کشورمان در این وزن نیز با ۶۸/۱۷۲ امتیاز در رده بیست و سوم جای 
دارد. در وزن ۶۸- کیلوگرم میرهاشم حسینی با ۲۴/۲۴۹ امتیاز در رده دهم قرار گرفت، سروش احمدی با ۲۸/۲۱۷ امتیاز 
همچنان در رده چهاردهم قرار دارد و امیرمحمد بخشی با کسب ۴۲/۱۶۰ امتیاز رده نوزدهم را به نام خود ثبت کرده است.

محمدعلی خسروی در وزن ۸۰- کیلوگرم با ۳۲/۱۴۹ امتیاز همچنان در رده بیست و هفتم قرار دارد و علی اشکوریان 
نیز با ۱۴۵ امتیاز رده بیست و نهم را به خود اختصاص داده است. سجاد مردانی تکواندوکار وزن ۸۰+ کیلوگرم با ۶۶/۲۶۸ 
امتیاز جایگاه خود در رده پنجم را حفظ کرد. ســعید رجبی دیگر نماینده این وزن با ۵۳/۱۴۰ امتیاز رده بیست و نهم را 
در اختیار دارد؛ اما مهدی خدابخشــی نیز که وزن خود را در ســال جدید تغییر داده است با ۷۹/۷۳ امتیاز در رده چهل و 

هفتم قرار دارد.

تثبیتجایگاهتکواندوکاراندرجدیدترینرنکینگالمپیکی

صفحه 9
چهار شنبه ۱۳ شهریور ۱۳9۸
۴ محرم ۱۴۴۱ - شماره ۲۲۲7۵

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم زهرا ویشلقی دارای شناسنامه شماره 5-139562-280 به شرح دادخواست به 
کالســه 980844 /3ش از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان عزیز قاپچلو به شناســنامه 9 در تاریخ 82/1/24 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به: 1-توحید قاپچلو فرزند 
 عزیز به شماره شناسنامه 5-045519-280 صادره از خوی نسبت پسر 2- اسماعیل 
غفوری فــر فرزند عزیز به شــماره شناســنامه 1-139789-280 صــادره از خوی 
نسبت پســر 3- حسین قاپچلو فرزند عزیز به شــماره شناسنامه 280-043197-0 
 صادره از خوی نســبت پســر 4- معصومه قاپچلو فرزند عزیز به شــماره شناسنامه 
 7-276578-280 صادره از خوی نسبت دختر5-سمیه قاپچلو فرزند عزیز به شماره شناسنامه 
8-334972-280 صادره از خوی نسبت دختر 6-سکینه قاپچلو فرزند عزیز به شماره 
شناسنامه 3-139790-280 صادره از خوی نسبت دختر 7- ثریا قاپچلو فرزند عزیز 
به شماره شناسنامه 3-338953-280 صادره از خوی نسبت دختر 8- زهرا ویشلقی 

فرزند قدرت به شماره شناسنامه 5-139562-280 صادره از خوی همسر متوفی.
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هر کســی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف سه ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف خوی

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: 9600۴۲۸ 
بدینوســیله به 1( آقــای محمود عبدلی نــام پدر: ابوالفضــل تاریخ تولد: 
1352/6/20 شــماره ملی: 0534086624 شماره شناســنامه: 21 بدهکار 
پرونده کالسه فوق ابالغ می شــود که امور شعب بانک ملی خ امام خمینی 
اراک به اســتناد قــرارداد بانکی شــماره 93/11/14-6601570809006 
جهت وصول مبلغ 628498673 ریال )ششصدوبیســت و هشت میلیون و 
چهارصدو نودوهشت هزار و ششصد و هفتاد و سه ریال( تا تاریخ 96/10/11 
به انضمام مبلغ 346810 ریال خســارت دیرکرد روزانه تا یوم الوصول و نیم 
عشر متعلقه طبق مقررات علیه شما مبادرت به صدور اجرائیه نموده و پرونده 
اجرائی به کالســه فوق در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مامور، در 
محل اقامت شــما به شرح متن سند، ابالغ واقعی میسر نگردیده، لذا بنا به 
تقاضای بســتانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه 
در روزنامه کثیراالنتشار کیهان آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز 
از تاریخ نشــر این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد، نسبت به پرداخت 
بدهی خــود اقدام ننمایید، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت و به جز این 

آگهی و آگهی مزایده، آگهی دیگری منتشر نخواهد شد.
رئیس اجرای اسناد رسمی اراک 
۹۰۹ / م الف منصوری 

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

برابر رای شــماره 139860317007002112 و 139860317007002111 هیئت موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی مســتقر در 
واحد ثبتی شهرســتان بهبهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان آقای علی یوســفی 
به شناســنامه و کد ملی 1850051607 صادره از بهبهان فرزند حبیب اله نســبت به ســه 
دانگ مشــاع از ششدانگ و خانم سیده رضوان صفا فرزند سیدجالل بشناسنامه و شماره ملی 
1850158444 صادره از بهبهان نســبت به ســه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان 
به مســاحت 162/75 متر مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 5664 اصلی واقع در بخش 
یک بهبهان خریداری از مالک رســمی مژگان و یاســمن و آرزو و آذر و آزاده شهرتین بهادر 
قنواتی احراز گردیده اســت. 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 انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید عرضحال ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواســت 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: 98/6/13                               تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/6/27
کاظمی - رئیس ثبت بهبهان

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

برابر رای شــماره 139860317007002246 و 139860317007002245 هیئت موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی شهرســتان بهبهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان آقای صاحب صالح زاده به 
شناســنامه 4848 و کد ملی 1861675534 صادره از بهبهان فرزند ابوالقاسم نسبت به سه 
دانگ مشاع از ششــدانگ و خانم مینا حق کیش فرزند فریدون به شناسنامه 5163 و شماره 
ملی 1861678681 صادره از بهبهان نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان 
به مساحت 126/24 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 5735/21 اصلی واقع در بخش 
یک بهبهان خریداری از مالک رســمی سهیال عبدالرحیمی که ذیل دفتر 37 صفحه 522 به 
نامش ثبت گردیده اســت. 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 انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید عرضحال ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواســت 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: 98/6/13                              تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/6/27
کاظمی - رئیس ثبت بهبهان

دفترچه ثبت ســاعت پایه یکم به شــماره 1070633 
بــه نام علی باغبانیــان دهکردی فرزند حیدر شــماره 
ملــی 4621580027 صــادره از شــهرکرد در تاریخ 
 98/4/15 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبار ســاقط 

است.

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب نازی برنجی فرزند ناجی به شماره شناسنامه 1757463496 صادره از اهواز در مقطع کارشناسی 
پیوسته رشته مهندسی منابع طبیعی- شیالت صادره از واحد دانشگاهی آبادان با شماره 149115102231 مفقود گردیده است 
و فاقد اعتبارمی باشد. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد آبادان به نشانی: آبادان- ایستگاه12 
فیه، روبروی بیمارســتان طالقانی، میدان پرســتار، دانشگاه آزاد اسالمی واحد آبادان و کد پســتی: 6317836531 و صندوق 

پستی 666 ارسال نماید.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب نازی برنجی فرزند ناجی به شماره شناسنامه 1757463496 صادره از اهواز در مقطع کارشناسی 
ارشد ناپیوسته رشته مهندسی منابع طبیعی- تکثیر و پرورش آبزیان صادره از واحد دانشگاهی اهواز با شماره 169510605059 
مفقود گردیده اســت و فاقد اعتبارمی باشــد. از یابنده تقاضا می شــود اصل مدرک را به دانشــگاه آزاد اســالمی واحد اهواز به 
نشانی: اهواز- فلکه کارگر)فرهنگ شهر( خیابان کارگر جنوبی کد پستی 68875-61349 و صندوق پستی 1915ارسال نماید.

تمرین تیم ملی با غیبت ۳ لژیونر
سومین تمرین تیم ملی با غیبت سردار آزمون، اهلل یار صیادمنش و مهدی 
طارمی برگزار شد. سومین جلسه تمرین ملی پوشان فوتبال دیروز پیش از بازی 
با هنگ کنگ در زمین شماره ۲ مجموعه مرکز ملی زیر نظر مارک ویلموتس 
و وحید هاشــمیان برگزار شــد.این تمرین بدون حضور ۳ لژیونر یعنی سردار 
آزمون، مهدی طارمی و اهلل یار صیادمنش برگزار شــد.صیادمنش و طارمی در 
اتاق ماســاژ و مجموعه پک مشــغول کار بودند و ســردار آزمون نیز به دلیل 
پرواز ۶ صبح به تهران و خســتگی در تمرین حاضر نشــد.تمرین تیم ملی با 
صحبت های ویلموتس آغاز شد و سپس بازیکنان برای گرم کردن به ۲ دسته 
تقسیم شدند. پس از گرم کردن نیز دو گروه پاسکاری و ضربه به گل کوچک 
را تمرین کردند.سه دروازه بان تیم ملی نیز با لورن اسپینوزی مشغول به گرم 
کردن شدند.در حین تمرین ویلموتس بارها با وحید هاشمیان صحبت کرد و 

نکاتی را یادآور شد.این تمرین با حضور نیم ساعته اصحاب رسانه برگزار شد.
توبیخ کتبی استقالل، استراماچونی، غفوری، عالیشاه و نکونام

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، باشگاه استقالل، آندره آ استراماچونی، 
وریا غفوری، امید عالیشاه و جواد نکونام را توبیخ کرد.

کمیته انضباطی فدراسیون،  آرای جدید خود را به شرح زیر اعالم کرد:
*دیدار تیم های ماشین ســازی تبریز و اســتقالل در هفته اول برگزار شــد و 
تخلفاتی از ســوی حمیدرضا جودکی نژاد، مربی تیم ماشین سازی تبریز مبنی 
بر اعتراض به داوری که منجر به کارت زرد شــد، رخ داد. وی به توبیخ کتبی 

محکوم شد.
* به دلیل فحاشــی تماشــاگران تیم ماشین ســازی تبریز به تیم مقابل قبل 
از شــروع بازی و پرتاب بطــری آب طبق بند ب و مــاده ۸۶ آیین نامه، تیم 
ماشین ســازی به پرداخت ۵۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. )این 

رأی قابل تجدید نظر است.(
* باشگاه اســتقالل به دلیل عدم توجه به دستورات مقامات، به توبیخ کتبی 
محکوم شد. همچنین آندره آ استراماچونی به دلیل رفتار غیرورزشی و اظهارات 

خالف واقع، به توبیخ کتبی محکوم شد.
*کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال به دلیل مصاحبه وریا غفوری بازیکن تیم 
اســتقالل، پس از دیدار برابر ماشین ســازی تبریز و انتقاد نسبت به توپ های 
بازی، اعتراضاتی را مطرح کرده بود که با توجه به مصاحبه وی و عدم ارســال 
دفاعیــه، با توجه به مفاد ۷۱ مقررات انضباطی و اعمال ماده ۹۳، ضمن تأیید 

تخلف ایشان، وی را به توبیخ کتبی و درج در پرونده محکوم کرد.
* به دلیل مصاحبه امید عالیشــاه بازیکن تیم پرسپولیس پس از دیدار برابر 
پارس جنوبی جم و انتقاد نسبت به توپ های بازی، اعتراضاتی را مطرح کرده 
بــود که با توجه به مصاحبه وی و عدم ارســال دفاعیــه، با توجه به مفاد ۷۱ 
مقررات انضباطی و اعمال ماده ۹۳، ضمن تأیید تخلف ایشــان، وی به توبیخ 

کتبی و درج در پرونده محکوم شد.
* جواد نکونام پس از دیدار برابر صنعت نفت آبادان، اعتراضاتی به تصمیمات 
داوری مطرح کرد که با توجه به مصاحبه وی و عدم ارسال دفاعیه، با توجه به 
مفاد ۷۱ مقررات انضباطی و اعمال ماده ۹۳، ضمن تأیید تخلف ایشان، وی به 

توبیخ کتبی و درج در پرونده محکوم شد. آرای فوق قطعی است.
قرارداد ۲ بازیکن دیگر پرسپولیس تمدید می شود؟

پــس از توافق برای تمدید قرارداد با علیرضــا بیرانوند، تکلیف دو بازیکن 
دیگر این تیم هم بزودی مشخص خواهد شد. محمدحسن انصاری فرد از هفته 
گذشته به عنوان مدیرعامل جدید باشگاه پرسپولیس انتخاب شد و از همان روز 
به دنبال رسیدگی به امور جاری این باشگاه است. انصاری فرد در آخرین اقدامی 
که روز دوشنبه انجام داد با علیرضا بیرانوند برای تمدید قرارداد این بازیکن به 
مدت دو فصل دیگر به توافق رســید تا بیرانوند تا ســال ۱۴۰۲ در پرسپولیس 
ماندنی شــود. همچنین مدیرعامل جدید باشگاه پرسپولیس از مسئوالن این 
باشگاه خواسته تا گزارشــی درخصوص وضعیت قرارداد بازیکنان به او بدهند 
تــا برنامه ریزی برای تمدید قرارداد با بازیکنانی که نیاز به تمدید قرارداد دارند 
صورت بگیرد. در حال حاضر احمد نوراللهی و علی علیپور دو بازیکنی هستند 
که قراردادشان با پرسپولیس در پایان فصل به پایان می رسد و به احتمال فراوان 

تمدید قرارداد با این دو بازیکن برنامه بعدی انصاری فرد باشد.
واکنش استراماچونی به درگیری در تمرین استقالل

تمرین دیروز تیم فوتبال استقالل در مجموعه ورزشی انقالب برگزار شد. 
اســتقاللی ها در ابتدای این جلسه تمرینی در سالن وزنه حضور پیدا کردند و 
پس از اینکه اســتراماچونی دقایقی با آنهــا صحبت کرد به تمرینات فیزیکی 
همراه با وزنه پرداختند.تمرین دیروز استقالل با غیبت ملی پوشان استقالل و 
فرشید باقری، بازیکن مصدوم استقالل برگزار شد. همچنین بهزاد غالم پور که 
برای برگزاری مراســم ختم پدرش به نفت مسجد سلیمان رفته بود، در این 
جلســه تمرینی حاضر شد. نکته دیگر درباره تمرین آبی های پایتخت، حضور 
علی دشــتی، فرشید اســماعیلی، میلیچ و داریوش شجاعیان بود که با وجود 
درگیری که روز دوشنبه با یکدیگر داشتند، اجازه پیدا کردند در تمرین امروز 
هم شــرکت کنند. با وجود اینکه اخباری درباره درگیری شدید فیزیکی این 
بازیکنان در تمرین روز دوشنبه استقالل مطرح شده بود، امیرحسین فتحی، 
مدیرعامل اســتقالل درگیری بین این بازیکنان را یک درگیری عادی ورزشی 
اعالم کرده بود.با توجه به اظهارات فتحی و اقدام دیروز اســتراماچونی به نظر 

می رسد که این ماجرا حل شده است.
صیادمنش به استانبول اسپور پیوست

مهاجم جوان ایرانی با امضای قراردادی قرضی راهی استانبول اسپور ترکیه 
شــد. اهلل یار صیادمنش مهاجم جوان ایرانی که با جدایی از اســتقالل راهی 
فنرباغچه شده بود، تصمیم گرفت در روز پایانی نقل و انتقاالت تابستانی با تیم 
مجمع انتخابات هیئت فوتبال اســتان تهران استانبول اسپور ترکیه قرارداد قرضی یک ساله تا تابستان سال آینده امضا کند.

انتخاب رئیس آینده این هیئت در شرایطی  برای 
برگزار خواهد شــد که در مــورد رئیس  فعلی 
ابهامات زیادی وجود دارد و برخی اتهاماتی را به 

وی نسبت می دهند.
 انتخابات هیئت فوتبال استان تهران که ماههاست 
با چالش مواجه شــده و حرف و حدیث زیادی را هم به 
دنبال داشته، قرار اســت روز پنجشنبه )فردا( با رقابت 
پنج کاندیدا برگزار شــود و طی آن رئیس چهار ســال 

آینده این هیئت انتخاب شود.
این انتخابات در حالی قرار اســت برگزار شــود که 
به اعتقاد بسیاری از کارشناســان، فوتبال تهران رو به 
نابودی اســت و مســئوالن هیئت فوتبال به جای آنکه 
تمرکزشان روی پیشرفت و توسعه این رشته پرطرفدار 
در پایتخت باشــد، درگیر اتفاقات و مســائل حاشیه ای 

هستند.
فدراسیون فوتبال حامی شیرازی!

به گــزارش مهر برخی اعتقاد دارنــد از بین رفتن 
تیم هــای تهرانــی و برگزاری لیگ هــای رده های پایه 
پرحاشــیه اوضاع فوتبال پایتخت را بحرانی کرده است 
اما فدراســیون فوتبال با حمایت هایی که از رئیس فعلی 

انجام داده عمال اجازه ایجاد تغییرات در سال های اخیر 
را نداده تا این هیئت جان دوباره ای بگیرد. 
حضور شائبه برانگیز رئیس

دوره ریاست حبیب اهلل شیرازی سوم اسفندماه سال 
گذشته به پایان رســیده و براساس قانون فدراسیون ها 
باید فرد دیگری مســئولیت سرپرســتی این هیئت را 
برعهده می گرفت و انتخابات را برگزار می کرد اما ظاهرا 
هیئت فوتبال تهران شامل این قانون نمی شود و ماندن 
شــیرازی غیرقانونی نیســت. وی در دو دوره قبلی هم 
در حالی کــه رئیس بود انتخابات را برگزار کرد و بازهم 

خودش رئیس شد. 
اتهام خانوادگی اداره کردن هیئت

حــاال اما در شــرایطی انتخابات دوره ســوم برای 
شــیرازی رسیده است که اتهامات زیادی به وی نسبت 
داده می شود و شائبه هایی در مورد عملکرد وی مطرح 
اســت. برخی منتقدان شیرازی او را به اداره خانوادگی 
این هیئت و مرتکب شــدن تخلفاتــی در رده های پایه 

متهم می کنند اما برای ادعایشان سندی ندارند. 
مهندسی قانونی انتخابات!

بــا این حال برخی هم اعتقــاد دارند وی به عنوان 
رئیس حــق نــدارد انتخابات را برگزار کنــد و باید فرد 

دیگری به عنوان مســئول این انتخابات را برگزار کند. 
با این حال عنوان شده شــیرازی تخلفات زیادی را در 
هیئت فوتبال مرتکب شــده اما منتقــدان وی تاکنون 

نتوانسته اند برای ادعای خود مستنداتی ارائه دهند. 
3 تغییر عجیب در آستانه انتخابات

در فاصله چند روز مانده به برگزاری انتخابات هیئت 
فوتبال، تغییر ســه نماینده رای دهنده در این انتخابات 
شائبه ها را افزایش داده و اتهامات جدیدی را به شیرازی 
وارد کــرد که وی قصــد دارد رای دهندگان را طوری 

مهندسی کند که بازهم خودش رئیس هیئت شود. 
انتقاد از عملکرد حبیب اهلل شیرازی 

مهدی ملــک آباد یکــی از نامزدهــای حضور در 
انتخابــات هیئــت فوتبال تهران با اعتراض نســبت به 
تغییرات اعضای مجمع گفت: روند حاکم بر انتخابات را 
نمی توان روند مطلوبی توصیف کرد و رفتارهای صورت 

گرفته اصل بیطرفی را نقض می کند.
ملک آباد ادامه داد: اینکــه در فاصله دو روز مانده 
بــه انتخابات ، چینش نفرات عضو مجمع تغییر می کند 
را چگونه باید تحلیل کرد؟ در ادامه همه مشکالتی که 
در گذشته وجود داشته و تا امروز بارها مطرح کرده ایم، 

همچنان روند نامناسبی را شاهدیم. 

وی در ادامــه انتقاداتــش خاطرنشــان کرد: دوره 
ریاست رئیس هیئت هفت ماه قبل تمام شده و با نقض 
بدیهی تریــن مقررات کمیته اخــالق و تقابل با مبحث 
تعارض منافع، با ادامه حضور رئیس هیئت شائبه زیادی 
را رقــم زدند. حاال هم این مســائل را می بینیم و با هر 
عینکی به موضوع نگاه شــود به تردیدها و تشکیک ها 
می افزاید. اینکــه بخواهند با هر ترفندی انتخابات را به 
ســمت و ســوی دلخواه ببرند یک سؤال ایجاد می کند 
و آن این اســت کــه بودن در این هیئــت چه منافعی 
دارد که این رفتارها را برای جلوس بر صندلی ریاستش 

شاهدیم؟
رقابت 13 نامزد

در پایــان نگاهی می اندازیم بــه ۱۳ نامزد که برای 
نشستن روی صندلی ریاست هیئت فوتبال استان تهران 
قصد رقابت با یکدیگر را دارند:۱- حبیب اله ابوالحســن 
شــیرازی، ۲- مهدی ملــک آباد، ۳- علیرضــا یزدانی، 
 ۴- بهــزاد عباســی، ۵- علی ایلکا، ۶- حســین صالح، 
گــودرزی،  اســماعیل   -۸ کیومرثــی،  مجیــد   -۷ 
 ۹- علــی اصغر زرگر، ۱۰- غالمرضا ســعادتی زهرائی، 
 ۱۱- ابوالفضــل خداقلی پــور، ۱۲-حســین خبیری و 

۱۳- نیما نکیسا.

مطرح شدن شائبه مهندسی انتخابات هیئت فوتبال تهران قوت گرفته است 

حمایت نابه جای فدراسیون ، حال و روز نامناسب فوتبال پایتخت

جمعه 22 شهریور 1398
*گل گهرسیرجان......................................پارس جنوبی جم)ساعت ۱۸:۱۵(

شنبه 23 شهریور 1398
*ماشین سازی تبریز.....................................................شهر خودرو)ساعت ۱۹(
*فوالد.............................................................................سپاهان)ساعت ۱۹:۴۵(

یکشنبه 24 شهریور 1398
*ذوب آهن....................................................................... تراکتور)ساعت۱۹:۴۵(
*نفت  مسجدسلیمان ..................................................استقالل)ساعت۱۹:۴۵(
*شاهین شهرداری بوشهر..............................................پیکان)ساعت ۱۹:۴۵(
*سایپا............................................................نساجی مازندران)ساعت ۱۹:۴۵(

دوشنبه 25 شهریور 1398
*پرسپولیس.............................................صنعت نفت آبادان)ساعت ۱۹:۴۵(

جمعه 29 شهریور 1398
*تراکتور...........................................................گل گهرسیرجان)ساعت۱۷:۳۰(
*شهر خودرو.............................................................................فوالد)ساعت ۱۹(
*پارس  جنوبی جم.............................................................سایپا)ساعت ۱۹:۳۰(
*پیکان...........................................................ماشین سازی تبریز)ساعت۱۹:۳۰(
*سپاهان..................................................نفت  مسجدسلیمان)ساعت ۱۹:۳۰(
*نساجی مازندران............................شاهین شهرداری بوشهر)ساعت۱۹:۳۰(
*صنعت نفت آبادان..................................................ذوب آهن)ساعت۱۹:۴۵(

یکشنبه 31 شهریور 1398
*استقالل...................................................................پرسپولیس)ساعت۱۸:۴۵(

امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختتساویبردبازیتیم

46-4--122. سپاهان

4136--222. شهر خودرو

5414-3211. نساجی مازندران

3214-4211. سایپا

2114-5211. صنعت نفت آبادان

14-1-6211. تراکتور

3-111-721. پرسپولیس

3-111-۸21. ماشین سازی تبریز

2-11-2-92. گل گهرسیرجان

2-11-2-1۰2. نفت  مسجدسلیمان

11-1123-112. ذوب آهن

11-1112-122. استقالل

11-1112-132. فوالد

11-1-11-142. پارس جنوبی جم

-3-236--152. پیکان

-4-215--162. شاهین شهرداری بوشهر

جدول رده بندی لیگ برتر فوتبال - جام خلیج فارس

برنامه بازی های هفته سوم لیگ برتر فوتبال

برنامه بازی های هفته چهارم لیگ برتر فوتبال

آگهی فقدان مدرک تحصیلی 
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب فاطمه پارســامهر فرزند محمدرحیم به شــماره شناسنامه 4810131531 صادره از باغملک در 
مقطع کاردانی ناپیوسته رشته معماری صادره از مرکز آموزش علمی- کاربردی دزفول 1 با شماره 91137076120297 مفقود 
گردیده است و فاقد اعتبار می باشد از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه جامع علمی کاربردی خوزستان به نشانی: 

اهواز- کوی انقالب- بلوار قدس- دانشگاه جامع علمی کاربردی خوزستان ارسال نماید.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب فاطمه پارســامهر فرزند محمدرحیم به شــماره شناسنامه 4810131531 صادره از باغملک در 
مقطع کارشناســی ناپیوسته رشته علمی کاربردی معماری صادره از موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان با شماره 
95/1944/د  مفقود گردیده اســت و فاقد اعتبار می باشــد از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به موسسه آموزش عالی جهاد 

دانشگاهی خوزستان به نشانی: اهواز- بلوار پردیس- بلوار گلستان- انتهای بلوار پردیس- جنب دانشگاه پیام نور اهواز ارسال نماید.

نوبت اول

نوبت اول

۹۶/۵/۲مورخ

۹۵/۱۲/۲۵مورخ

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

برابر رای شــماره 139860317007002104 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ســاختمان های فاقد سند رســمی مستقر در واحد ثبتی شهرســتان بهبهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای فرهاد زمانی زارعی فرزند علی به شناســنامه 316 شــماره 
ملی 1861060327 صادره از بهبهان در شــش دانگ یک باب ســاختمان به مساحت 224/16 
متر مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 5735/19 اصلی واقع در بخش یک بهبهان خریداری 
از مالک رســمی به موجب سند رسمی شماره 19958- 95/12/2 دفتر 205 بهبهان و از مالک 
رســمی خانم پروین تاج اسالمیان به موجب سند قطعی شــماره 19958- 95/12/2 دفترخانه 
مذکور احراز گردیده است. لذا مشخصات متقاضی مورد تقاضا به منظور اطالع عموم در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 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 عرضحال ظرف مدت  یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت 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: 98/6/13                           تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/6/27
کاظمی- رئیس ثبت بهبهان

برگ ســبز خودرو تراکتور کشــاورزی ITM به شــماره پالک 639 ک 23- ایران 19 به 
رنــگ قرمــز- روغنی مــدل 1394 و شــماره موتور  YAW1895C و شــماره شاســی 

N3HKTAA5DFHQ01837  مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برگ ســبز )شناسنامه مالکیت( خودرو سواری آریان 206 به شماره پالک 649 ج 34- ایران 
14 به رنگ خاکســتری متالیک مدل 1385 و شماره موتور 13385006320 و شماره شاسی 

18905056 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کارت هوشــمند رانندگــی متعلــق به آقــای عباس گرجــی غزلی فرزند محســن کدملی 
1751743187 و به شــماره شناسنامه 11636 صادره از اهواز متولد 1361/6/1 مفقود شده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آگهی فقدان مدرک تحصیلی

مــدرک فارغ التحصیلی اینجانب الهام فتحی فرزند جلیل به شــماره شناســنامه 135 صادره 
از اهواز در مقطع کارشناســی رشــته حقــوق صادره از واحد دانشــگاهی اهواز با شــماره 
ــــــــــــــ مفقود گردیده اســت و فاقد اعتبار می باشــد. از یابنده تقاضا می شــود اصل 

مدرک را به دانشــگاه آزاد اســالمی واحد اهواز به نشانی: اهواز- فلکه کارگر )فرهنگ شهر( 
خیابان کارگر جنوبی کدپستی 68875-61349 و صندوق پستی 1915 ارسال نماید.

12/962795
مورخ 96/7/5

سنتر و ستاره تیم ملی بسکتبال ایران به احتمال 
خداحافظی اش از بازی های ملی واکنش نشان داد.

تیم ملی بســکتبال ایران در گروه C جام جهانی ۲۰۱۹ 
چین با قبول دو شکســت برابر تیم هــای پورتوریکو و تونس 
شــانس صعود به دور دوم مسابقات را از دست داد که همین 
موضوع باعث شــد رسانه های خارجی در نشست بعد بازی با 
تونس، از مهران شــاهین طبع در مــورد احتمال خداحافظی 

حدادی سؤال هایی را مطرح کنند.
حامد حدادی سنتر و ستاره تیم ملی بسکتبال ایران نیز 

در این مورد گفت: تا جایی که در توانم باشد به تیم ملی ایران کمک می کنم، فعال به عشق پیراهن تیم ملی و مردم عزیز 
ایران هستم. گاهی اوقات آدم از اردوهای طوالنی مدت خسته می شود اما دوست دارم با برد تمام شود. 

او افزود: فعال تا جایی که شرایط اجازه دهد برای پیراهن تیم ملی بازی می کنم. جام جهانی هم تورنمنت بزرگی است 
و همه ۳۲ تیم برتر جهان برای کسب نتیجه آمده اند. سعی و تالش خود را خواهم کرد تا بیشترین کارایی را داشته باشم.

واکنشحامدحدادیبهخداحافظیاشازتیمملیبسکتبال
از جام جهانی  الجزایر  بجای  ایران  سابریست های 
مصر مسابقات خود را برای کسب سهمیه المپیک آغاز 

می کنند.
تیم ملی شمشیربازی سابر ایران که برای کسب سهیمه 
المپیــک ۲۰۲۰ تالش می کند، از جام جهانی مصر دوباره به 
مسابقات برگردد. شمشــیربازی سابر ایران قرار بود در اولین 
مســابقه در جام جهانی الجزایر شرکت کند که چون میزبان 
توانایی برگزاری مســابقات را نداشــت بنابراین برگزاری آن 

کنسل شد و جام جهانی قاهره مصر جایگزین شد.
جــام جهانی مصر ۲۵ تا ۲۷ آبان برگزار می شــود و ایران به دنبال این اســت ســهمیه تیمی خــود را قطعی کند.
سابریست های ایران بعد از مسابقات قهرمانی جهان به استراحت پرداختند و از ۲۳ شهریور تمرینات خود را دوباره از سر 
خواهند گرفت. مجتبی عابدینی، علی پاکدامن، محمد رهبری، محمد فتوحی، فرزاد باهر، نیما زاهدی و جواد میرحسینی 

نفرات دعوت شده به اردو هستند که در پایان چهار نفر راهی جام جهانی مصر خواهند شد.

سهمیهالمپیکشمشیربازیایراندرمصرقطعیمیشود؟

برنامه پخش زنده ورزش از تلویزیون
چهارشنبه 13 شهریور

جام جهانی بسکتبال
*پورتوریکو........................................................... تونس)ساعت۱۳ - شبکه ورزش(
*ایتالیا............................................................ صربستان)ساعت۱۶ - شبکه ورزش(
*ایران......................................................................... اسپانیا)ساعت۱۷- شبکه سه(

پنجشنبه 14 شهریور
جام جهانی بسکتبال

*یونان....................................................... نیوزیلند)ساعت ۱۶:۳۰ - شبکه ورزش(
مقدماتی یورو 2020

*ارمنستان.................................................... ایتالیا)ساعت ۲۰:۳۰ - شبکه ورزش(


