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خواندنی از ورزش ایران خواندنی از ورزش ایران

با اعالم اسبقیان انتخاب سرپرست فدراسیون دوومیدانی به هفته آینده موکول شد.
در حالی که محمدشروین اسبقیان، مسئول دفتر امور مشترک فدراسیون ها اعالم کرده بود، 15 یا 16 مهرماه سرپرست جدید 

فدراسیون دوومیدانی انتخاب خواهد شد، اما این اتفاق نیفتاد.
15 شهریورماه دوره ریاست مجید کیهانی به پایان رسیده بود که وزارت ورزش به دلیل در پیش بودن مسابقات جهانی یک ماه 
دیگر حضور کیهانی را در فدراسیون تمدید کرد، اما به پایان رسیدن این مهلت هنوز سرپرستی انتخاب نشده و وزارت ورزش بدون 

اینکه دلیلی را ذکر کند، امروز و فردا می کند.
اسبقیان در جدیدترین صحبتهایش گفت: اعالم کرده بودیم 15 مهرماه انتخاب صورت می گیرد، اما با توجه به شرایطی که جود 

داشته قطعا تا اوایل هفته آینده سرپرست مشخص خواهد شد. 
بازی وزارت ورزش در انتخاب سرپرست فدراسیون ها در یکی دو سال گذشته صدای اهالی ورزش را درآورده و آخرین مورد آن 

به تنیس و والیبال باز می گردد و شاید هم فدراسیون دوومیدانی نیز به این جمع اضافه شود.
در حالی که کمتر از یک سال دیگر تا آغاز المپیک 2020 باقی مانده، اما مسئوالن وزارت ورزش توجهی به این موضوع ندارند 
و مدتی است که دوومیدانی کاران به حال خود رها شده اند. در حال حاضر این رشته دو سهمیه دارد که هنوز هیچ برنامه  ریزی ای 

برای ماه های باقی مانده نشده است.

وزارتورزشچراسرپرستدوومیدانیرامعرفینمیکند؟
سرمربی تیم ملی می گوید هدف او و شاگردانش کسب سه امتیاز بازی با کامبوج است اما به دنبال بازی 

هجومی هم هستند.
مارک ویلموتس در نشســت خبری پیش از دیدار تیم ملی فوتبال ایران مقابل کامبوج گفت: هدفمان در نخســتین بازی 
خانگی، پیروزی و کسب سه امتیاز است. پیروزی برای ما اهمیت دارد و قصد داریم بازی هجومی ارائه دهیم. در سه بازی نخست 
هدف ما بازی هجومی با مالکیت توپ باال بود تا بیشترین موقعیت را ایجاد کنیم. سرمربی بلژیکی تیم ملی فوتبال ایران درباره 
مسیر دشوار تیم ملی تا رسیدن به جام جهانی و برنامه های تعیین شده برای رسیدن به این هدف خاطرنشان کرد: هدف اولیه 
ما کوتاه مدت است. می خواهیم در مسابقات انتخابی جام جهانی به خوبی پیش برویم و امتیازات را کسب کنیم. ارائه یک بازی 
هجومی و صدرنشــینی در گروه هدف اولیه ماست. سرمربی بلژیکی تیم ملی فوتبال ایران درباره دعوت نشدن چندین بازیکن 
سرشناس از جمله علیرضا جهانبخش و دعوت از بازیکنان جوان مانند محمد محبی و احتمال بازگشت بازیکنان سرشناس گفت: 
دعوت شدن به تیم ملی یک پروسه باز و نه بسته، است. در مورد جهانبخش ۹0 دقیقه مقابل هنگ کنگ بازی کرد. به باشگاهش 
برایتون بازگشــت و مصدوم شــد. با تیم پزشکی این باشگاه در تماس بودیم. او 10 روز تمرین نکرد و این را در نظر بگیرید که 
بدن او آماده بازی کردن در تیمش نبود. من درباره کیفیت بازیکن صحبت نمی کنم. او نتوانســته روی یک ریتم مناسب بازی 

کند. سعی کردیم نگاه بلندمدت داشته باشیم که او 15 روز در تیمش حضور داشته باشد و در ادامه به ترکیب اصلی بازگردد.

ویلموتس:ارایهبازیهجومیدردستورکارماست

تیم ملی والیبال ایران در ادامه مسابقات جام جهانی والیبال ۲۰۱۹ در ژاپن به مصاف آمریکا، تیم دوم جدول 
رفت و مقابل این تیم شکست خورد.

تیم ملی والیبال ایران در نخستین بازی خود از دور دوم جام جهانی 201۹ در شهر هیروشیما به مصاف آمریکا، تیم دوم 
جدول رده بندی جام جهانی و رنکینگ جهانی رفت. تیم ایران در این بازی و در نمایشــی ضعیف با نتیجه 3 بر یک مقابل 

آمریکا شکست خورد.
تیم ایران در بازی از ترکیب جواد کریمی، امیر غفور، مسعود غالمی، علی اصغر مجرد، میالد عبادی پور، امیرحسین اسفندیار 
و محمدرضا حضرت پور )لیبرو( استفاده کرد. آمریکا استفاده از سرویس های پرقدرت و فشار آوردن روی دریافت کننده های 

ایران را در برنامه خود داشت و در نهایت نیز توانست برابر ایران صاحب برتری شود.
در این دیدار امیر غفور 17 و مسعود غالمی ۹ امتیاز برای ایران تا پایان بازی کسب کردند.داورانی از روسیه و اسلواکی، 
قضاوت این بازی را به عهده داشتند. تیم ملی ایران در هفتمین بازی خود در جام جهانی 201۹ از ساعت 8:30 امروز پنجشنبه 

به مصاف تیم بدون پیروزی تونس می رود.

شکستتیمملیوالیبالدرنخستینبازیدوردومجامجهانی
حسن یزدانی و جبرئیل حسن اف آذربایجانی از دیروز به اردوی آماده  سازی تیم تا ثبت جهانی توس اضافه 

شدند. 
درحالیکه روز ســه شنبه قرارداد بکا لومیتادزه نفر اول وزن 61 کیلوگرم مسابقات جهانی 201۹ نورسلطان از گرجستان 
توسط وکیلش با تیم دانشگاه آزاد اسالمی رسما به ثبت رسید تا اولین کشتی گیر خارجی باشد که برای حضور در لیگ برتر 
ایران قرارداد می بندد، جبرئیل حســن اف آذربایجانی نایب قهرمان وزن 7۹ کیلوگرم مســابقات جهانی اخیر اولین کشتی گیر 

خارجی است که دیروز وارد ایران شد.
او صبح قراردادش را با تیم تا ثبت جهانی توس به امضا رساند و بعد از آن راهی مشهد شد تا از دیروز در اردوی این تیم 

لیگ برتری حضور داشته باشد.
حســن یزدانی قهرمان المپیک 2016 ریو و نفر اول وزن 86 کیلوگرم رقابت های جهانی 201۹ نیز که پیش از اعزام به 

قزاقستان با تیم مشهدی قرارداد بسته بود،  از دیروز به اردوی تیم تا ثبت جهانی توس اضافه شد.
این تیم در اولین مسابقه اش در لیگ برتر، هفته آینده در تهران میهمان دانشگاه آزاد اسالمی خواهد بود. 

آغازتمریناتیزدانیوحسنافبرایحضوردرلیگبرترکشتی

فوتبال تریبونی برای مردم

حمایت فلسطینی ها از ملت یمن در برابر دسیسه سعودی- صهیونیستی 

خاطره ای از شهید مدافع حرم حمیدرضا اسداللهی 
خادمزائراناربعین سرویس ورزشی-

تیــم ملی فوتبال ایران امــروز در دومین دیدار 
خود در مرحله مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ به مصاف 

کامبوج می رود.
تیم ملی فوتبال ایران امروز پنجشــنبه از ساعت 17 در 
دومیــن بازی خود در مرحلــه مقدماتی جام جهانی 2022 
قطر و جام ملت های آســیا به مصاف تیــم کامبوج می رود. 
تقابل ایران و کامبوج در شــرایطی است که تیم ملی فوتبال 
کشورمان در نخستین بازی خود توانست با نتیجه 2 بر صفر 

از سد هنگ کنگ عبور کند.
آنچه که مشخص اســت، این بوده که ترکیب تیم ملی 
قطعا نســبت به بازی بــا هنگ کنگ تغییــر خواهد کرد. 
سیدمجید حسینی دچار مصدومیت است و احتماال به جای 
او مرتضی پورعلی گنجی در کنار حسین کنعانی زادگان در 
قلب دفاع قرار خواهد گرفــت. علیرضا جهانبخش و مهدی 
ترابی هم اصال به تیم ملی دعوت نشــده اند. با این شــرایط 
به نظر می رســد تیم ملی در بــازی با کامبوج با ترکیب زیر 

به میدان برود:
علیرضا بیرانوند، مرتضی پور علی گنجی، محمدحسین 
کنعانــی زادگان، میالد محمــدی، رامین رضاییــان، امید 
ابراهیمی، احســان حاج صفی، احمد نورالهی، وحید امیری، 

کریم انصاری فرد و سردار آزمون. 
تیــم ملی ایران پس از پیروزی برابر هنگ کنگ در این 
بــازی برد با اختــالف گل زیاد را می خواهــد. تیم ایران در 

صورت برد می تواند به صدر جدول این گروه برسد. 
آشنایی با حریف امروز تیم ملی

کامبوج حریف امروز تیم ملــی فوتبال ایران یکی از 
تیم های ضعیف قاره آسیاســت. تیــم 16۹ فیفا در حالی 
مهمان ایران خواهد بود که در دو بازی قبلی خود در این 
مســابقات تنها یک امتیاز کسب کرده است. بدترین رتبه 
کامبوج در رنکینگ فیفا مربوط به ســال 201۴ است که 
آنها در رده 1۹8 فیفا قرار داشتند و بهترین رتبه این تیم 
هم در سال 2011 رقم خورد؛ کامبوج در آن سال در رده 

جبهه آزادی فلسطین مخالفت خود با برگزاری دیدار برابر تیم ملی 
فوتبال عربستان در کرانه باختری را اعالم کرد و از ملت فلسطین خواست 

در صورت برگزاری این بازی، از ملت یمن حمایت کنند.
هفته گذشــته فدراســیون فوتبال عربســتان اعالم کرد که حاضر به بازی با 
فلسطین در انتخابی جام جهانی 2022 قطر در خاک این کشور است. بعد از صدور 
این حکم، تحلیل های زیادی از سوی رسانه ها و گروه های مختلف فلسطینی انجام 
گرفت. قبول بازی در خاک فلسطین از سوی سعودی ها، پشت پرده ای داشت که از 
سوی »جبهه مردمی آزادی فلسطین« فاش شد. این جبهه اعالم کرد که آل سعود 
پشت پرده این بازی به دنبال سیاست های خود در منطقه و عادی  سازی روابط با 

رژیم صهیونیستی است.
شــبکه پی.بی.اس هفته گذشته مستندی با عنوان »ولیعهد« منتشر کرد. در 
این مســتند فاش شد که بن سلمان، ولیعهد سعودی در سفر ترامپ به عربستان 
در ماه می 2017 وعده ای خاص به او داده اســت. او قول داده تا در صورت کمک 
واشــنگتن به ریاض برای شکســت دادن ایران در منطقه، حاضر اســت تا رژیم 

صهیونیستی را به رسمیت بشناسد و روابط عادی خود را با آنها آغاز کند.
اکنون، پروژه بن ســلمان کلید خورده و آل ســعود برای رسیدن به این هدف 
و علنی کردن روابط خود با رژیم صهیونیســتی، از دیپلماسی ورزش کمک گرفته 
است. فوتبال برای سعودی ها دستاویزی شده تا پیشگام کشورهای مسلمان شوند 

و این خیانت تاریخی را به مردم مظلوم فلسطین انجام دهند.

به همین خاطر، موافقت فدراســیون فلسطین برای آمدن کاروان سعودی به 
خاک این کشور با اعترضات گسترده جبهه های مقاومت، از حماس گرفته تا جهاد 

اسالمی، شده است.
نکته قابل تامل در موافقت ســعودی ها برای بازی با فلســطین، این است که 
کاروان آنها برای ورود به ســرزمین های اشغالی باید با سران رژیم غاصب مذاکره 
کند. دریافت مجوز ورود از رژیم صهیونیستی، تاییدکننده ماهیت جعلی این رژیم 
اســت. این صدور مجوز از سوی رژیم اشغالگر برای ورود یک تیم ملی مسلمان به 
خاک فلسطین اشغالی، نشان می دهد که ســعودی ها ماهیت جعلی آنها را تایید 

کرده و با استفاده از ابزار ورزش، روابط خود را با آنها رسمی و عادی کرده اند.
تشریح خیانت آل سعود 

این اقدام فریبکارانه سعودی ها واکنش یکی از کاربران مجازی فلسطینی را به 
دنبال داشت. این کاربر در مطلبی عنوان داشت: در یک برنامه خباثت آمیز از سوی 
آل سعود، با فریبکاری دست همکاری با سران فلسطینی دادند تا پروژه عادی  سازی 
روابط با رژیم صهیونیستی را آغاز کنند. بازی عربستان با فلسطین در رام اهلل برگزار 
می شود. تنها یک سؤال دارم: آیا روی گذرنامه های بازیکنان تیم ملی عربستان برای 

ورود به خاک فلسطین اشغالی، مهر رژیم صهیونیستی می خورد؟
این کاربر مجازی با تحلیل ریزبینانه خود اعالم کرد که ورود کاروان عربستان 
برای بازی با فلسطین با مجوز و ویزای رژیم صهیونیستی انجام می شود؛ این یعنی 
هویت جعلی این کشــور را تایید کرده و روابط با اشغالگران را عادی دانسته است. 

این خیانت تاریخی آل ســعود به ملت و آرمان آزادی فلســطین و پروژه سعودی-
آمریکایی برای عادی  سازی روابط و هویت بخشیدن به رژیم اشغالگر است.

مخالفت جبهه مردمی آزادی فلسطین
این البته پایان کار نبود، دیروز جبهه مردمی آزادی فلسطین )الجبهة الشعبیة 
لتحریر فلســطین( در بیانیه ای جدید، دوبــاره مخالفت خود را با حضور تیم ملی 
فوتبال عربستان در خاک فلسطین اشغالی در مسابقات انتخابی جام جهانی 2022 

اعالم کرد.
جبهه مردمی فلسطین اعالم کرد: »هرگونه تالش برای عادی  سازی روابط با 
رژیم صهیونیستی رد اســت. ما استفاده ابزاری از فوتبال برای عادی  سازی روابط 
را نمی پذیریم. رژیم اشــغالگر ورود تمام ورزشکاران و باشگاه های نوار غزه به خاک 
این کشــور برای مسابقات ورزشــی را ممنوع کرده اما می خواهد به یک تیم عربی 
مجوز حضور در کرانه باختری را بدهد. آنها در پشــت پرده به دنبال عادی  سازی 

روابط هستند.«
 این نهاد مردمی خطاب به فلســطینی ها گفت: »مردم باید این بازی مهم در 
انتخابــی جام جهانی را به عنوان تریبونی درنظر بگیرند و به حمایت از مردم یمن 
مقابل تجاوز سعودی ها بپردازند. همچنین باید مانع از عادی  سازی روابط از طریق 

برگزاری این بازی شوند.«
این جبهه مردمی فلســطین پیش از این نیز با انتشار بیانیه ای اعالم کرده بود 

که این بازی یک دسیسه سعودی-آمریکایی برای عادی  سازی روابط است.

دمبله ال کالسیکو را از دست داد
عثمان دمبله دو جلسه از همراهی تیمش محروم شد و به این ترتیب 

نمی تواند در ال کالسیکو به میدان برود.
عثمان دمبله، بازیکن تیم بارسلونا دو جلسه از همراهی تیمش محروم 
شــد. این بازیکن در اواخر دیدار تیمش برابر سویا با داور مسابقه به جرو 
بحــث پرداخت و پس از درگیری لفظی از زمین مســابقه اخراج شــد.به 
ایــن ترتیب دمبله نمی تواند در دیدار برابــر ایبار و رئال مادرید تیمش را 
همراهی کند و غیبت او در ال کالســیکو می تواند تاثیرگذار باشد.بارسلونا 
برای بخشش این کارت قرمز فرجام خواهی کرده بود ولی در نهایت کمیته 
انضباطی دیروز در این مورد تصمیم گیری کرد و دو جلسه این بازیکن را از 
همراهی تیمش محروم کرد. دیدار ال کالسیکو روز شنبه چهارم آبان ماه 

در نیوکمپ برگزار خواهد شد.
پیولی سرمربی جدید میالن شد

بعد از نتایج ضعیف و دور از انتظار تیم فوتبال میالن در فصل جاری، 
مســئوالن این تیم دست به کار شدند و مارکو جیامپائولو را از هدایت این 
تیم برکنار کردند. سران روسونری خیلی زود جانشین این مربی را انتخاب 
کردند و استفانو پیولی با قراردادی دو ساله به عنوان سرمربی جدید میالن 
انتخاب شد. او در تیم هایی از جمله کیه وو، اینتر و فیورنتینا نیز مربیگری 
کرده اســت و حاال هدایت تیم فوتبال میالن را عهده دار شده است.میالن 
کم تر از دو هفته بعد باید برابر لچه قرار گیرد و سپس بازی حساس با رم 

را در پیش روی دارد.
مولر به دنبال جدایی از بایرن

شرایط ســخت مولر در بایرن مونیخ باعث شــده تا او از وضعیت اش 
راضی نباشد و به دنبال جدایی باشد.به گزارش بیلد، توماس مولر محصول 
آکادمی بایرن مونیخ اســت و سال هاســت که در این تیم بازی می کند و 
بعد از نویر بازوبند کاپیتانی را بر بازو می بندد. پیوســتن کوتینیو به بایرن 
مونیخ باعث شــده تا فرصت بازی به مولر کمتر برســد.او در 5 بازی اخیر 
بایرن مونیخ در ترکیب اصلی به میدان نرفته و تنها 66 دقیقه بازی کرده 
اســت. مولر در دیدار اخیر بایرن برابر هوفنهایم که با شکســت دو بر یک 
بایرن همراه شــد در نیمه دوم به میدان رفت و توانست یک پاس گل هم 
بدهد.او بعد از بازی درحالی که ناراحت به نظر می رسید در واکنش به این 
ســؤال که آیا به دنبال جدایی است، گفت: چیزی ندارم که بگویم.روزنامه 
بیلد آلمان نوشت که شرایط مولر در بایرن به گونه ای است که او علیرغم 
میل باطنی اش به دنبال جدایی اســت و شــاید در زمستان باواریایی ها را 
ترک کند.بایرن مونیخ در فصل جاری رقابت های بوندسلیگا عملکرد خوبی 
از خود نشــان نداده و از 7 بازی تنها 1۴ امتیاز کسب کرده و در رده سوم 

جدول رده بندی جای دارد.

در مرحله مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر و جام ملت های آسیا 

تقابل ایران و کامبوج در ورزشگاه آزادی
پیروزی پرگل در انتظار ملی پوشان فوتبال است؟

135 دنیا ایستاد. 
شکل گیری این تیم در سال 1۹55 بود و نخستین بازی 
رسمی این کشور با نتیجه ۹ بر 2 به سود مالزی همراه شد. 
بدترین نتیجه تاریخ این کشــور در ســال 1۹۹5 بود که با 
باخــت 10 گل برابر  اندونزی همراه بــود و بهترین پیروزی 
این تیم هم در ســال 1۹66 با برتری 11 بر صفر برابر یمن 

شمالی رقم خورد.
این ســومین دیدار تاریخ دو تیم ایران و کامبوج است. 
در دیدارهای قبلی، این ایران بوده که توانســته حریف شرق 
آســیایی خود را شکست دهد. نخســتین پیروزی ایران با 
گل هــای صفر ایرانپاک و کالنی و بــا نتیجه 2 بر صفر رقم 
خــورد و در دیدار بعدی ایران توانســت با نتیجه 2 بر یک 

حریفش را شکست دهد.
این کشور کوچک و کمتر شناخته شده در دنیای فوتبال 

هیچ گاه به جام جهانی صعود نکرده و در سالیان گذشته در 
دور نخست مقدماتی جام جهانی تنها دو پیروزی کسب کرده 
است. آنها یک بار در جام ملت های آسیا 1۹72 تایلند حضور 
داشتند که در همان رقابت ها تیم ملی ایران به مقام قهرمانی 
دســت یافت و در دور گروهی توانست کامبوج را با دو گل 
شکســت دهد. کامبوج در بازی رده بندی نیز با شکست در 
ضربات پنالتی برابر تایلند به مقام چهارم دســت یافت. تنها 
افتخار کامبوج به »کره کاپ« ســال 1۹73 بازمی گردد که 
در آن ســال با عنوان »جمهوری ِخمر« در مسابقات حضور 

داشت.
استقبال کم تماشاگران

در فاصله 2۴ ساعت تا برگزاری این بازی آمار ارایه شده 
حکایت از آن داشــت که از مجموع حدود 75 هزار صندلی 
آزادی، تنها 2500 بلیت الکترونیکی توسط تماشاگران مرد 

خریداری شده است. بلیت فروشی الکترونیکی از پنج شنبه 
هفته گذشــته 11 مهر از ســاعت 10 شــب آغاز شد که از 
همان لحظه آغاز بلیت فروشی الکترونیکی تا صبح روز جمعه 

بانوان، 3500 بلیت ارائه شده را خریده اند.
خرید 3500 بلیت توسط بانوان عالقمند برای دیدار دو 
تیم ایران و کامبوج در حالی بود که تا دیروز بعد از گذشــت 
یک هفته از شــروع به کار سامانه بلیت فروشی الکترونیکی 
تنها 2500 بلیت توســط تماشــاگران مرد برای این دیدار 
خریداری شده و این یعنی تاکنون در مجموع حضور 6 هزار 
تماشــاگر بازی ایران و کامبوج را از نزدیک تماشــا خواهند 

کرد. 
دیروز فدراسیون فوتبال هم اطالعیه ای درخصوص ورود 
بانوان به ورزشگاه آزادی ارایه کرد. در این اطالعیه آمده بود: 
» بانوان گرامی جهت حضور در ورزشــگاه آزادی می بایست 
از طریق پارکینگ اتوبوس رانی جنب درب شرقی استادیوم 

آزادی در این مجموعه حضور یابند.
توضیح بســیار مهــم؛ بانوان گرامی جهــت حضور در 
اســتادیوم آزادی می بایســت با همراه داشــتن کارت ملی 
و پرینــت بلیط مســابقه از ســاعت 13:30 وارد پارکینگ 
اتوبوســرانی ضلع شــرقی ورزشــگاه شــوند. بدیهی است، 
اشــخاصی که موفق به خرید بلیط نشــده اند به هیچ عنوان 

نمی توانند در ورزشگاه حضور یابند.
قابل توجه اســت رعایت کلیه موارد ، مقررات و تعهدات 
قید شده در هنگام خرید بلیط مسابقه برای کلیه تماشاگران 

محترم الزامی است.«

ســند مالکیت)برگ ســبز( یکدســتگاه پژو پارس سفید 
رنگ مدل 1387 به شــماره انتظامــی 892 ب78 ایران 
 85 شــماره موتور 12487113405 و شــماره شاســی

معصومه  خانم  بنــام   NAAN01CA69E727299 
امین فرزند جانعلی به شماره ملی 4888697116 مفقود 

گردیده از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی ابالغ اخطاریه ماده ۸7  پرونده 
شماره: ۱۳9۸۰۴۰۰5۰۳۱۰۰۰۲۲۱/۱  

کالسه: 9۸۰۰۲۴7
بدینوسیله به وراث آقای سعید شیخی مهرآبادی نام پدر: مصطفی تاریخ 
تولد: 1359/1/23 شماره ملی: 0532394623 شماره شناسنامه: 365 
به شــرح ذیل: 1- مصطفی شــیخی مهرآبادی نام پدر: آقامیرزا تاریخ 
تولد: 1334/2/8 شــماره ملی: 0532825381 شماره شناسنامه: 121، 
2- آوین شــیخی مهرآبادی نام پدر: ســعید تاریخ تولد: 1397/2/30 
شــماره ملی: 0522824242 شماره شناســنامه: 0522824242، 3- 
امیرعلی شیخی مهرآبادی نام پدر سعید تاریخ تولد 1394/8/10 شماره 
ملی 0522578462 شماره شناسنامه 0522578462، 4- صدیقه ابکار 
نام پدر:  قاسم تاریخ تولد: 1338/6/1 شماره ملی: 0532852869 شماره 
شناسنامه: 282 همگی به نشانی: اراک میدان راه آهن پشت بیمارستان 
امیرکبیر مجتمع نیایش اعالم می گردد کلیه اموال و حساب های بانکی 
و خــودرو چانگان )875 د 91 ایران 47( و بیمه های عمر )ســامان و 
میهن( و فیش حج عمره متعلق به آقای ســعید شیخی مهرآبادی نام 
پدر: مصطفی شــماره ملی: 0532394623 در قبال طلب خانم سعیده 
سیفی به استناد ســند ازدواج 7028- 84/9/24 دفتر ازدواج 17 اراک 
بابت مبلغ 29994250000 ریال اصل طلب و مبلغ 749856250 ریال 
ربع عشر )حقوق دولتی( بازداشــت گردیده، این اجرا طبق مقررات در 
خصوص بازداشــت اموال فوق نسبت به صدور اخطاریه ماده 87 اقدام 
نمــوده و ابالغ واقعی اخطارهای فوق میســر نگردیده لذا مراتب یک 

نوبت در روزنامه کثیراالنتشار کیهان چاپ و منتشر می گردد.
ضمنا هرگونه نقل انتقالی از طرف شما نسبت به مورد بازداشت ممنوع 

است و ترتیب اثر داده نمی شود.
رئیس اجرای اسناد رسمی اراک- منصوری

1003/مالف

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: 
۱۳9۸۰۴۰۱۱۱۲۳۰۰۱597

طبق ماده 18/19 آئین نامه اجرایی مفاد اســناد رســمی به آقای مرتضی 
طاهری فرد بــا کد ملی 0451422767 بدهکار پرونده کالســه فوق که 
در آدرس سند ازدواج به شــماره 6946-1379/8/16 شناخته نگردیده اید 
ابالغ می شــود که به اســتناد این سند بین شــما و خانم نجمه شهریاری 
مبلغ 2943238046 ریال بدهی مهریه و 147151013 ریال حقوق دولتی 
بدهکار می باشید و چنانچه از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه 
محسوب اســت و فقط یک نوبت در روزنامه خبر شــیراز منتشر می گردد 
ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید بدون انتشار 

آگهی دیگری عملیات اجرایی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.
رئیس شعبه سوم اداره اجرای اسناد رسمی 
شیراز- حمید قرقانی

آگهی دعوت سهامداران برای تشکیل مجمع 
عمومی  فوق العاده در شرکت پخت 

کک سبز )سهامی خاص(
* نام شرکت: شرکت پخت کک سبز )سهامی خاص(

* شماره ثبت: 172714
* شناسه ملی: 10102151410

بدینوسیله از کلیه سهامداران شــرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع 
عمومی فوق العاده در ســاعت 10 صبح مورخ 1398/7/30 در مرکز اصلی 
شــرکت با کدپستی 1917643915 و شــماره تلفن 88790492 تشکیل 

می گردد، حضور بهم رسانند.
دستورجلسه:

* افزایش سرمایه شرکت
* تغییر نام شرکت

هیئت مدیره شرکت پخت کک سبز )سهامی خاص( 
احمد بطحایی - جعفر اسدزاده بیگدیلو - کبری اسفندی

آگهی ابالغ اجرائیه طبق ماده ۱۸ آیین نامه اجرا
آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: ۱۳9۸۰۴۰۰5۰۳۱۰۰۰۳۱9/۱
بدینوســیله به آقای قربانعلی اســکندری فرزند درویشعلی شماره 
شناســنامه 12 کد ملی 0622003011 و الیاس اســکندری فرزند 
مهدی به شــماره ملی 0151454884 و الیســا اســکندری فرزند 
مهــدی به شــماره ملــی 0153778555 )ورثه مرحــوم مهدی 
اســکندری( همگی ســاکن اراک خیابان داوران 12 متری سعادت 
برابر گزارش مامور ابالغ مورخ 98/6/28 مامور ابالغ، ابالغ میســر 
نگردیده اســت بدینوســیله اعالم می دارد: معصومه رمضی فرزند 
محمدحســین جهت وصول مبلغ 8/070/000/000 ریال موضوع 
الزم االجرا و مبلغ 201/750/000 ریال حقوق دولتی طبق مقررات 
علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه 9800348 
در این اداره تشــکیل شده لذا بنا به تقاضای بســتانکار به شماره 
وارده 9843-1398/7/17 طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه 
فقط یک مرتبه در روزنامه های کثیراالنتشار )کیهان( آگهی می شود 
و چنانچــه ظرف مــدت ده روز از تاریخ این آگهــی که روز ابالغ 
محســوب می گردد، نســبت به پرداخت بدیهی خود اقدام ننمایید، 
عملیات اجرائــی جریان خواهد یافت. و بجز ایــن آگهی و آگهی 
مزایده در صورت بازداشت اموال، آگهی دیگری چاپ نخواهد شد.
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اراک - منصوری

1002/مالف

جناب آقای مهندس نیکزاد
خدمــت صادقانه و تالش مخلصانه در جهت اعتالی کشــور توفیقی اســت که 
خداوند به شایستگان عنایت می نماید. انتصاب شایسته  حضرتعالی به عنوان مشاور 

فراکسیون اصناف مجلس شورای اسالمی را تبریک و تهنیت عرض می نمایم.
از درگاه ایزد منان مزید توفیقات روز افزون مملو از توکل الهی در جهت رشــد و 

شکوفایی ایران اسالمی مسئلت دارم.
مجتبی دهقانی رئیس هیئت مدیره آژانس هواپیمایی گل گشت
جنوب شرق

 ســند مالکیــت )بــرگ ســبز( و ســند کمپانــی خــودرو پژو
  GLX- XU7 405 مدل 1395 خاکستری متالیک به شماره انتظامی

 785 ق 46 - ایران 95، شماره موتور   124K0836748و شماره 
شاسی NAAM01CE0GK412571 به نام آقای واحد چاکر 

زهی مفقود گردیده از درجه اعتبار ساقط است.

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

 و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای اصالحی شــماره 139860317007002718 هیئت موضــوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان بهبهان 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای مهدی ذبحی فرزند رمضان بشناســنامه و شماره 
ملی 1850178461 صادره از بهبهان در ششــدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 23/71 
مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 5666/188 اصلی واقع در بخش یک بهبهان خریداری 
از مالک رسمی عبداله و مهدی و جمشید و پریسا و نرگس و سوسن و خاتون شهرتین ذبحی 
ورثه رمضان  احراز گردیده است. لذا مشخصات متقاضی مورد تقاضا به منظور اطالع عموم در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 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 اســت در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/7/18                                  تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/8/2
کاظمی- رئیس ثبت بهبهان

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

برابر رای اصالحی شماره 139860317007002719 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی شهرستان 
بهبهــان تصرفات مالکانه و بالمعــارض متقاضی آقای مهدی ذبحــی فرزند رمضان به 
شناسنامه و شماره ملی 1850178461 صادره از بهبهان در شش دانگ یک باب ساختمان 
به مســاحت 15/40 متر مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 5666/188 اصلی واقع در 
بخش یک بهبهان خریداری از مالک رسمی نصرت زکی زاده و عبداله و مهدی و جمشید 
و پریســا و نرگس و سوسن و خاتون شهرتین ذبحی ورثه رمضان احراز گردیده است. لذا 
مشخصات متقاضی مورد تقاضا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص 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 تسلیم 
و پس از اخذ رســید عرضحال ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم 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: 98/7/18                            تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/8/2
کاظمی- رئیس ثبت بهبهان

حمیدرضا  حــرم  مدافــع  شــهید 
اســداللهی از فعاالن حوزه بین الملل بود 
که با نیروهای جهادی دیگر کشورها نیز 
ارتباط داشت. طوری که وقتی به شهادت 
رسید، برای او در کشورهای عراق، یمن و 
پاکستان مراسم گرامیداشت برگزار شد. 

ســید زمان جوادعلی، از دوســتان 
عراقی این شهید خاطره ای از وی را این 
گونــه تعریف کرد: در عــراق برای همه 
زائریــن از نجف تا کربــال و تا کاظمین 

بدون چشمداشــت فقط برای خدمت کار می کرد. ما با هم عهدی بسته بودیم 
کــه در ایامی که حمید به نجف و کربال می آمد، با کمک یکدیگر به زوار امام 
حســین)ع( خدمت کنیم. امسال ایام محرم و بعد اربعین با او تماس گرفتم و 
گفتم: »امســال کربال و نجف می آیی؟« گفت: »نه!« من کمی شــک کردم و 
پرســیدم: »کجا می خواهی بروی؟ می خواهی بروی سوریه؟ می خواهی جهاد 
کنی؟« گفت: »تقریبا این شــکلی اســت.« بعد از آن یک روز دیگر هم با من 
تماس گرفت و گفت: »برو حرم. برای من دعا کن که شهید شوم.« آخرین بار 
وقتی با او تماس گرفتم تا صحبت کنم متوجه شدم که شهید شده است. متن 
پیامکی هم که در شبکه های اجتماعی نوشته بود و برایم فرستاد هنوز موجود 
اســت. متن پیام این است: »ســالم عزیزم خدا بهت سالمتی بدهد ببخشید 
وظیفه ای مهم بر عهده من اســت و من به ســمت حــرم حضرت زینب)س( 
می روم. امســال برای اربعین به نجف نمی آیم. ان شاءاهلل بعد از اینکه برگشتم 

همه چیز را با تو حساب می کنم.«

امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختتساویبردبازیتیم

121102114. بحرین

211002023. ایران

310101101.  عراق

11-4201112. کامبوج

21-5201113. هنگ کنگ 

C جدول رده بندی مقدماتی جام جهانی فوتبال- گروه

مدنی:  فرهنگ در ورزش ما فقط شعار است
مدیر مســئول هفته نامه کیهان ورزشــی گفت: تیم های بزرگ ما مثل 
پرسپولیس و استقالل فکر می کنند با قهرمانی، همه مسائل حل می شود و به 

همین دلیل کمتر به دنبال مسایل فرهنگی هستند.
سید ســعید مدنی در گفت وگو با خبرگزاری فارس، در مورد غیبت 11 
باشــگاه لیگ برتری در اولین جلسه معاونان فرهنگی باشگاه ها گفت:  مسئله 
فرهنــگ در ورزش ما به هیچ عنوان جدی گرفته نمی شــود. بی تعارف باید 
بگویم، فرهنگ در ورزش ما فقط شعار است و برای خالی نبودن عریضه گاهی 

در موردش هم صحبت می شود اما در عمل هیچ چیزی نمی بینیم. 
این کارشناس ورزش تصریح کرد: اساس ورزش و هر چیزی که در جامعه 
قرار است ساخته شود، بر فرهنگ است. ریشه  همه مسائل را باید در فرهنگ 
جست وجو کرد اما متأســفانه ما نه فقط در ورزش بلکه در عرصه های دیگر 
هم این موضوع را جدی نگرفته ایم. هرچه فرهنگ ما پویاتر باشــد معنایش 
رشد، پیشــرفت و توسعه خواهد بود که به این ابزار مهم در ورزش و فوتبال 

توجه نمی شود.
مدنی با اشاره به غیبت باشــگاه ها در جلسه فرهنگی گفت: باشگاه های 
احتماالً بهانه های مختلف برای این مسئله خواهند آورد؛ اما واقعیت این است 
که مــا در فوتبال و ورزش برای فرهنگ اهمیت قائل نمی شــویم. ورزش ما 

نتیجه گرا شده است.
مدیرمسئول هفته نامه کیهان ورزشــی تصریح کرد: باشگاه های بزرگ 
ما مثل پرســپولیس و استقالل و حتی تیم ملی، فقط به دنبال نتیجه گرایی 
هســتند. فکر می کنند اگر تیم ملی به جام جهانی برود، همه چیز حل شده 
است. پرسپولیس و اســتقالل تصور می کنند با کسب قهرمانی به همه چیز 
رســیده اند و مردم بعد از آن، مســائل دیگر را جدی نخواهند گرفت و کسی 
سراغی از فرهنگ و مســائل آن نمی گیرد؛ در حالیکه اصاًل اینگونه نیست و 
شاید بتوان گفت جام های قهرمانی مانند مسکن عمل می کند. باید به فرهنگ 

در ورزش و فوتبال توجه ویژه ای شود و در عمل شاهد اقداماتی باشیم.
استقاللی ها جمعه دیدار تدارکاتی برگزار می کنند

تیم فوتبال اســتقالل روز جمعه در دیداری دوستانه به مصاف یک تیم 
دسته اولی خواهند رفت.

تیم فوتبال اســتقالل که از روز ســه شــنبه مجددا تمرینــات خود را 
برای ادامه مســابقات لیگ آغــاز کرده روز جمعه در دیــداری تدارکاتی به 
میدان خواهد رفت. قرار اســت اســتقاللی ها در دیداری تدارکاتی به مصاف 
نیروی زمینی بروند. هماهنگی برگزاری این بازی صورت گرفته و مسابقه دو 
تیم در ورزشگاه نفت تهرانسر برگزار خواهد شد. سرمربی تیم فوتبال نیروی 

زمینی امید روانخواه است.
معرفی جایگزین مرحوم کاشانی در هیئت مدیره پرسپولیس 
عضو علی البدل هیئت مدیره پرسپولیس، جایگزین عضو فقید هیئت مدیره 
باشگاه شــد و دیروز در نشست اعضاء حضور پیدا کرد. با درگذشت زنده یاد 
جعفر کاشانی، دکتر مهدی رســول پناه که در جلسه مورخ 22 اسفند سال 
13۹7 به مدت 2 ســال، به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره انتخاب شده 
بود به عنوان عضو رسمی به هیئت مدیره پرسپولیس ملحق و معرفی شد.وی 

دیروز نیز در نشست هیئت مدیره باشگاه حضور پیدا کرد.
تارتار با نفت مسجدسلیمان فسخ کرد

ســرمربی تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان قرارداد خود را با این باشگاه به 
صورت یک طرفه فسخ کرد.

مهدی تارتار که چند روز پیش به دلیل مشــکالت شخصی و همچنین 
مشکالت مالی باشــگاه نفت مسجدســلیمان از هدایت این تیم استعفا داد، 
امروز نیز درخواســت فســخ یک طرفه قرارداد خود را به سازمان لیگ اعالم 
کرد. مســئوالن باشگاه نفت که همچنان به بازگشت تارتار به مسجدسلیمان 
امیدوارند، در حال رایزنی با این مربی هســتند تا بتوانند او را برای ادامه کار 
متقاعد کنند. تارتار روز سه شنبه عنوان کرده بود که دیگر به مسجدسلیمان 

بر نمی گردد.
تغییر زمان دیدار سپاهان در جام حذفی با دعوت از نورافکن

با دعوت از بازیکن تیم فوتبال سپاهان به اردوی تیم ملی، دیدار این تیم 
برابر پیکان در جام حذفی به زمان دیگری موکول شد.

با توجه به دعوت از امید نورافکن، بازیکن تیم فوتبال سپاهان اصفهان به 
اردوی تیم ملی فوتبال و حضور بیش از سه بازیکن سپاهان در تیم ملی، دیدار 
این تیم با پیکان تهران در مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی، به جای 25 
مهر ۹8 در تاریخ 5 آذر ۹8 برگزار خواهد شد. پیش از این اعالم شده بود که 
دیدار پرسپولیس برابر صنعت نفت آبادان و تراکتور تبریز مقابل نود ارومیه در 

این چارچوب روز 5 آذر برگزار خواهد شد.

برنامه پخش زنده ورزش از تلویزیون
پنجشنبه ۱8 مهر

جام جهانی والیبال
*ایران........................................................................تونس)ساعت 08:30- شبکه سه(
*ایتالیا...............................................................استرالیا)ساعت 0۹:30- شبکه ورزش(
*روسیه................................................................. ژاپن)ساعت 13:50- شبکه ورزش(

مقدماتی جام جهانی فوتبال
*ایران............................................................................. کامبوج)ساعت17- شبکه سه(

جمعه ۱۹ مهر
جام جهانی والیبال

*ایران...................................................................آرژانتین)ساعت 05:30- شبکه سه(
*لهستان............................................................روسیه)ساعت: 0۹:30- شبکه ورزش(
*ژاپن............................................................... استرالیا)ساعت 13:50- شبکه ورزش(

مقدماتی فوتبال یورو ۲۰۲۰
*جمهوری چک............................................انگلیس)ساعت 22:15- شبکه ورزش(

پنجشنبه ۱8 مهر ۱3۹8
*ایران.............................................................................................کامبوج)ساعت17:00(

سهشنبه ۲3 مهر ۱3۹8
*بحرین.............................................................................................ایران)ساعت20:00(

پنجشنبه ۲3 آبان ۱3۹8
*عراق.................................................................................................ایران)ساعت1۴:30(

پنجشنبه 7 فروردین ۱3۹۹
*ایران....................................................................................هنگ کنگ)ساعت 1۴:30(

سهشنبه ۱۲ فروردین ۱3۹۹
*کامبوج.............................................................................................ایران)ساعت1۴:30(

پنجشنبه ۱5 خرداد ۱3۹۹
*ایران..............................................................................................بحرین)ساعت1۴:30(

سهشنبه ۲۰ خرداد ۱3۹۹
*ایران................................................................................................عراق)ساعت1۴:30(

C برنامه بازی های ایران در مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲- گروه

*مسابقات دوچرخه سواری پیست قهرمانی آسیا 2020 از 25 مهر در کره جنوبی برگزار می شود و تیم ملی ایران نیز با 
10رکابزن در این مسابقات شرکت می کند. رکابزنان 21 مهر راهی کره جنوبی محل برگزاری مسابقات خواهند شد.ترکیب 
تیم ملی به شرح زیر است:*جوانان:نیمه استقامت: علی لبیب ، آیدین بامراد، داود محمود آبادی و مسعود خاکی )ماده های 
تعقیبی تیمی و در مورد انفرادی ســرمربی در مسابقات تصمیم گیری می کند کدام ماده را شرکت کند(. *بزرگساالن:نیمه 
اســتقامت: محمد گنج خانلو ، محمد رجبلو )ماده های مدیســون، اســکرچ، اومنیوم و دور امتیازی(،سرعت: محمد دانشور 
)ماده های اسپرینت، کایرین و یک کیلومتر تایم تریل(*بانوان:جوانان: ستاره زرگر )ماده های سرعتی(، مریم جاللیه )ماده های 

نیمه استقامت(**معلوالن:مهدی محمدی. محمود پراش به عنوان سرمربی و محمود حضوری به عنوان مکانیسین تیم را 
همراهی می کنند.

*دور سوم جدول مقدماتی تور جهانی تنیس روی میز آلمان برگزار شد و تنها نماینده ایران نیز با شکست برابر حریفش 
از دور رقابت ها کنار رفت. نوشــاد عالمیان در دور ســوم برابر ریکاردو والتر از آلمان قرار گرفت که با نتیجه ۴بر یک شکست 
خورد. پیش از این نیز نیما عالمیان، امیر حسین هدایی و میعاد لطفی از دور رقابتها کنار رفته بودند. ایران در جدول دونفره 

مقدماتی هم نماینده دارد که تیم نوشاد و نیما عالمیان با تیم هند باید به رقابت بپردازد.


