
ورزشی 

سرویس ورزشی-
سرمربی اســتقالل پس از شکست تیمش برابر 
الهالل و حذف از رقابت های لیگ قهرمانان آسیا گفت: 

من مقصر باخت هستم.
در چارچوب مرحله یک هشــتم نهایی رقابت های لیگ 
قهرمانان آسیا، دوشنبه شب دو تیم استقالل ایران و الهالل 
عربستان به مصاف هم رفتند که این بازی در پایان با پیروزی 
۲ بر صفر تیم عربستانی به پایان رسید.گل های این بازی را 
گومیس در دقیقه ۳۹ و ســالم الدوســری در دقیقه ۵۵ به 
ثمر رساندند. با این نتیجه تیم استقالل از دور رقابت ها کنار 
رفت و تیم الهالل عربســتان با پیــروزی در این بازی موفق 
شــد به مرحله یک چهارم نهایی رقابت های لیگ قهرمانان 

آسیا صعود کند.
بازی در نیمه نخســت با مالکیت الهــالل روی توپ و 
میدان آغاز شــد اما رفته رفته اســتقاللی ها خودشان را در 
زمین پیدا کردند و این تیم موقعیت بســیار خوب و بزرگی 
توسط مطهری و یزدانی به دست آورد اما درخشش عبداهلل 
المعیوف مانع از گلزنی نماینده ایران شــد. در دقیقه ۳۹ و 
روی حرکت خوب دو بازیکن خارجی الهالل، این تیم به گل 
نخست رسید. پاس در عمق متئوس پریرا پس از سر خوردن 
و ســرنگونی محمدحســین مرادمند به بافتیمبی گومیس 
رســید که ضربه چپ این بازیکن بــه گل اول الهالل منجر 

شد. بازی در نیمه نخست با همان یک گل به پایان رسید.
در نیمــه دوم باز هــم روی اشــتباهات مدافعین و جا 
ماندن وریا غفوری، این ســالم الدوسری بود که در موقعیتی 
به تک، دروازه حســینی را برای بــار دوم باز کرد. اما در  تک 
ادامه استقالل فرصت های زیادی به روی دروازه الهالل خلق 
کرد که ضربات آرمان رمضانی و امیرحســین حسین زاده را 

عبداهلل المعیوف مهار کرد.
در دقایق پایانی بازی، استقاللی ها انگیزه های خود را از 
دست دادند و سیدحسین حسینی چندین بار موقعیت های 
خطرناک بازیکنان الهالل از جمله تک به تک صالح الشهری 
را مهار کرد تا شکست شــاگردان مجیدی سنگین تر نشود. 
در نهایت این بازی با همان ۲ گل به سود قهرمان عربستان 
به پایان رسید و اســتقالل از دور رقابت های لیگ قهرمانان 

آسیا کنار رفت.
مجیدی: نمی توانم قدرت الهالل را کتمان کنم

فرهاد مجیدی ســرمربی اســتقالل در پایان این بازی 

گفت: به بازیکنان هر دو تیم خســته نباشــید می گویم. به 
تیــم الهالل بابت این برد تبریک می گویم. بازیکنان ما تمام 
تالش شــان را کردند و فکر می کنم مقصر اصلی باخت من 
هســتم. از بازیکنانم بابت تالش شان تشــکر می کنم. بازی 
سنگینی داشتیم. او افزود: با توجه به اینکه ما هماهنگی الزم 
را نداشتیم. چند بازیکن  ما دو، سه جلسه با ما تمرین کرده 
بودند و هماهنگی الزم را نداشــتیم. ما فرصت گل زنی ایجاد 
کردیم ولی از آنها استفاده نکردیم. نمی توانم کتمان کنم که 
الهالل تیم بسیار خوبی است. آنها خیلی خوب سیستم شان 
را برای این بازی تغییر داده بودند و بازیکنان خارجی شــان 

بسیار تاثیرگذار بودند.
بازتاب شکست استقالل در رسانه ها

شکست اســتقالل برابر الهالل در رســانه های عربی 
نیز بازتاب داشــت. البیان امارات درباره این بازی نوشت: 

الهالل با پیروزی دو بر صفر برابر اســتقالل توانست راهی 
یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا شود. گل های الهالل 
را گومیس فرانسوی و الدوســری به ثمر رساندند. الهالل 
فرصت های زیادی در این بازی از دست داد و می توانست 
اختالف را هم بیشــتر کند البته استقالل هم فرصت های 

خوبی داشت که نتوانست از آنها استفاده کند. 
بی ان اســپورت قطر هم درباره این بازی نوشــت: در 
یکی از بازی های حساس یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان 
آســیا دو تیم الهالل و اســتقالل به مصاف هم رفتند. این 
بازی که به میزبانی استقالل و البته در امارات برگزارشد با 
پیروزی دو بر صفر الهالل به پایان رســید تا این تیم راهی 

یک چهارم شود. 
ســایت کوره هم درباره جدال حســاس اســتقالل و 
الهالل یادآور شــد: الهالل با پیروزی که برابر اســتقالل 

به دســت آورد برای هشــتمین بار به یک چهارم نهایی 
لیگ قهرمانان آســیا راه پیدا کرد. الهالل زیر نظر ژاردیم 
عملکرد خــوب و قانع کننده ای در این بازی داشــت. این 
تیم هم در نیمه نخســت و هم در نیمــه دوم توازن الزم 
را در خــط دفاعی و حمله داشــت ایــن درحالی بود که 
بازیکنان اســتقالل بازی را محتاطانه آغاز کردند تا جایی 
 کــه مالکیت توپ را به الهالل دادند و در زمین خود جمع 

شدند.
این ســایت در ادامه نوشــت: اســتقالل در این بازی 
با دو گل شکســت خورد اما چند بــار دروازه المعیوف را 
تهدید کرد که واکنش های خوب این دروازه بان باعث شد 
تا دروازه الهالل بســته بماند. فرهــاد مجیدی بعد از آنکه 
تیمش عقب افتاد تعویض های هجومی انجام داد اما بازی 
آنگونه که الهالل دوست داشت پیش رفت. الهالل درحالی 
که اســتقالل حمله می کرد می توانســت گل های خود را 
 بیشــتر کند اما بازی با همیــن نتیجه دو بر صفر به پایان 

رسید. 
هواداران الهالل خواستار اخراج ژاردیم شدند 

الهالل اگرچه برابر استقالل پیروز شد و به جمع 8 تیم 
برتر آســیا پیوست، اما نمایش این تیم رضایت هوادارانش 
را به دنبال نداشت. سعودی اســپورت در این باره نوشت 
هواداران الهالل باوجود شکســت استقالل و صعود به یک 
چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا از عملکرد ژاردیم راضی 

نیستند و خواستار اخراج او هستند.
این ســایت عربستانی در ادامه نوشت: الهالل در لیگ 
هم از سه بازی خود ۷ امتیاز کسب کرده است اما هواداران 
الهالل بر این باور هســتند که تیم خوب بازی نمی کند و 
ژاردیم نتوانسته که از ستاره های بزرگی که در اختیار دارد 

به خوبی بهره گیرد و توازن را در تیم برقرار کند.
البته باشگاه عربســتانی به خبر اخراج ژاردیم واکنش 
نشــان داد و آن را رد کرد. سران باشگاه الهالل عربستان 
در تابستان سال جاری لئوناردو ژاردیم سرمربی سرشناس 
پرتغالی را جذب کردند. حقوق او برای یک فصل ۷ میلیون 

یورو است.
دیشب و در ادامه رقابت های مرحله یک هشتم نهایی 
لیگ قهرمانان آسیا تیم فوتبال پرسپولیس برابر استقالل 
تاجیکستان به میدان رفت و تراکتور مقابل النصر عربستان 

به میدان رفت.

*بیســتمین مجمع عمومی کمیته ملی پارالمپیــک روز چهارم آبان ماه 
برگزار می شــود.در این مجمع عالوه بر ارائه گزارشــات معمول، انتخابات 
جهت تعیین دو پســت »خزانه دار« و »عضو هیئــت اجرایی« نیز برگزار 

خواهد شد.
*حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان دیروز با حضور در محل فدراسیون 
ناشنوایان ضمن بازدید از مجموعه اماکن ورزشی این فدراسیون، در جریان 
تمرینات تیم های ملی کاراته زنان و مردان تکواندو، جودو و والیبال نیز قرار 
گرفت.تیم والیبال ناشنوایان جهت شرکت در مسابقات قهرمانی جهان قرار 
است ۳۰ شهریور عازم ایتالیا شود که دیروز با حضور وزیر ورزش و جوانان 

مراسم بدرقه ورزشکاران اعزامی به این مسابقات نیز انجام شد.

خواندنی از ورزش ایران

وزیر ورزش و جوانان در حال بررســی گزینه های مختلف برای معاونت های این وزارتخانه اســت و گفته 
می شود به زودی نفرات جدید معرفی خواهند شد.

پــس از انتخاب حمید ســجادی به عنوان وزیر ورزش و جوانان حــرف و حدیث ها درخصوص گزینه های احتمالی در 
معاونت های مختلف این وزارتخانه آغاز شد اما تا امروز هیچ تغییری در معاونت های این وزارتخانه ایجاد نشده و گفته می شود 

احتماال در نخستین  روزهای مهر ماه معاونان وزارت ورزش معرفی خواهند شد.
معاونتی که این روزها بیش از سایر معاونت ها زیر ذره بین رسانه ها قرار دارد و هر روز از گزینه های مختلفی برای نشستن 
بر صندلی آن نام برده می شود، معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای است. قرار است در دولت جدید معاونت فرهنگی 
و همگانی در راســتای کاهش معاونت ها که طرح آن از گذشته نیز مطرح بود، با معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای 
ادغام شود. به این ترتیب جدایی عبدالحمید احمدی از وزارت ورزش نیز قطعی خواهد بود .  تغییر دیگر به معاونت توسعه و 
پشتیبانی وزارت ورزش برمی گردد؛ جایی که ژاله فرامرزیان معاونت توسعه و پشتیبانی وزارت ورزش اخیرا بازنشسته شده 
و جدایی وی از وزارت ورزش قطعی است. در حوزه معاونت بانوان نیز با توجه به بازنشستگی مهین فرهادی زاد انتظار تغییر 
وجود دارد و در چند روز آینده تکلیف این معاونت مشخص خواهد شد. در مورد معاونت پارلمانی نیز شنیده شده تقی زاده 
به احتمال زیاد حداقل تا پایان ســال جاری در این بخش به کار خود ادامه خواهد داد. آنچه در این روزها و در فاصله یک 
سال مانده به بازی های آسیایی ۲۰۲۲ اهمیت دارد انتخاب های مناسب برای پست های مختلف معاونت ها است. شاید زمان 

در حال گذر است اما اگر این موضوع منتج به انتخاب های مناسب و خوب شود، جبران پذیر خواهد بود.

قطعی شدن ادغام ۲ معاونت وزارت ورزش
تیم ملی والیبال ایران در سومین دیدار خود در مرحله مقدماتی جام ملت های آسیا پاکستان را با نتیجه 

3 بر صفر شکست داد.
ملی پوشــان والیبال ایران در این مســابقه ســه بر صفر و با امتیازهای ۲۵ بر ۲۰، ۲۵ بر 1۹ و ۲۵ بر 1۵ پاکستان را 
شکســت دادند تا با ســه برد متوالی و کسب ۹ امتیاز به عنوان تیم صدرنشین گروه B به مرحله بعد صعود کنند.تیم ملی 

والیبال ایران در دو دیدار دیگر مرحله مقدماتی موفق به شکست سه بر صفر تیم های هنگ کنگ و تایلند شده بود.
هدایت تیم ملی والیبال پاکستان را در این رقابت ها رحمان محمدی راد مربی بین المللی ایران بر عهده دارد و این تیم 
نیز با دو برد برابر تایلند و هنگ کنگ و کسب پنج امتیاز به عنوان تیم دوم گروه به جمع هشت تیم برتر مسابقات قهرمانی 
آســیا صعود کرد. تیم های شرکت کننده در رقابت های قهرمانی مردان آسیا امروز استراحت دارند و ادامه مسابقات از روز 

پنج شنبه پیگیری خواهد شد.
در مرحلــه دوم این رقابت ها تیم هــای اول و دوم چهار گروه مقدماتی در دو گروه E و F به مصاف یکدیگر می روند و 
تیم های ســوم و چهارم گروه های مرحله مقدماتی نیز در دو گروه G و H با هم مسابقه می دهند. بدین ترتیب ملی پوشان 
کشــورمان در مرحله دوم با تیم های پاکســتان، چین تایپه و کره جنوبی در گروه F رقابت  خواهند کرد و تیم ملی والیبال 

ایران در این مرحله از رقابت ها دو مسابقه خواهد داشت که به ترتیب به مصاف تیم های اول و دوم گروه D خواهد رفت.
 مســابقات والیبــال قهرمانــی مــردان آســیا با حضــور 16 تیــم از ۲1 تــا ۲8 شــهریورماه در ژاپــن پیگیری 

می شود.

حریفان ایران در مرحله دوم والیبال قهرمانی آسیا مشخص شدند

حمایت AFC از برگزاری جام جهانی 
هر۲ سال یک بار

کنفدراســیون فوتبال آســیا با صدور بیانیه ای به جمع حامیان برگزاری 
 )AFC( جام جهانی هر دو ســال یک بار اضافه شــد. کنفدراسیون فوتبال آسیا
اعــالم کرد از برنامه فیفا برای انجام یک مطالعه امکان ســنجی برای برگزاری 
جام جهانی هر دو ســال به جای هر چهار ســال اســتقبال می کنــد.در ابتدا 
فدراسیون فوتبال عربستان به فیفا پیشنهاد داد که جام جهانی فوتبال مردان و 
زنان به جای هر چهار سال یک بار هر دو سال یک بار برگزار شود که با موافقت 
کنفدراســیون آمریکای مرکزی و آسیا رو به رو شده اما یوفا و آمریکای جنوبی 
مخالفــت خود را اعالم کردند.در ماه مه کنگره فیفا به انجام یک مطالعه امکان 

سنجی در مورد برگزاری جام جهانی و جام جهانی زنان هر دو سال رای داد.
منابع آگاه به رویترز گفته اند که پیشــنهادات برگزاری جام جهانی هر دو 

سال یکبار با مخالفت یوفا و باشگاه های مطرح اروپایی مواجه می شود.

وزیر ورزش عراق 
رئیس فدراسیون فوتبال این کشور شد!
عدنان درجال به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال کشور عراق انتخاب شد.

انتخابات فدراسیون فوتبال عراق سرانجام دیروز برگزار و در نهایت »عدنان 
درجال« به عنوان رئیس جدید این فدراســیون انتخاب شــد. درجال که وزیر 
ورزش کشــور عراق هم هست، با کســب ۴8 رای در رقابت با »شرار حیدر« 
)16 رای( به عنوان ریاست رسید. فدراسیون فوتبال عراق در سال های اخیر با 
تصمیم فیفا با »کمیته عادی  سازی« اداره می شد و با انتخاب عدنان درجال از 
بالتکلیفی خارج شد.ریاست درجال در فدراسیون فوتبال عراق ۴ ساله است و 
تا سال ۲۰۲۵ ادامه خواهد داشت.همچنین »علی جبار« و »یونس محمود« به 
عنوان نایب رئیس اول و دوم درجال انتخاب شدند. تیم ملی فوتبال عراق یکی 
از حریفان تیم ملی ایران در مرحله نهایی انتخابی جام جهانی قطر است. ایران 

در بازی رفت موفق شد با سه گل عراق را شکست بدهد.

خروج »پله« از بخش مراقبت های ویژه
اسطوره دنیای فوتبال این هفته از بخش مراقبت های ویژه خارج می شود.
کلی ناســیمنتو دختر پله اســطوره برزیلی گفت پدرش در یکی دو روز 
آینده از مراقبت های ویژه خارج می شــود زیرا بازیکن بزرگ فوتبال برزیل در 
حال بهبودی پس از عمل جراحی اســت. این اســطوره 8۰ ساله که موفق به 
کســب سه جام جهانی شده است، در بیمارســتان آلبرتو انیشتین سائوپائولو 
اســت و پزشکان اوایل ماه جاری توموری را از روده بزرگ او خارج کردند. در 
حال حاضر پله تحت مراقبت های ویژه است و این هفته می تواند از این بخش 

خاج شود و در ادامه بعد از یک هفته می تواند مرخص شود و به منزل برود.

قربانی:استقالل بد بسته شده است
کاپیتان اســبق تیم فوتبال استقالل گفت:روند یارگیری استقالل طی 
هفته های اخیر به شکلی است که بعید است منجر به قهرمانی شود.پیروز 
قربانی درخصوص حذف اســتقالل از مسابقات لیگ قهرمانان آسیا اظهار 
داشــت: این مسئله اتفاقی بود که می شــد حدس زد و نباید غیر واقعی با 
مردم صحبت کرد. فوتبال یک اصولی دارد و باید طبق همان اصول کار را 
پیش برد که چنین باخت هایی به وجود نیاید اما متاسفانه این اتفاق برای 
استقالل افتاد.باز هم می گویم نباید خودمان را گول بزنیم. خیلی ها انتظار 
داشتند اســتقالل مقابل الهالل با نتیجه بدتر شکست بخورد، ما از الهالل 
در این مدت یک غول ســاختیم ولی دیشب دیدیم که این تیم اصال غول 
نبود.قربانی درخصوص انتقاداتی که به خریدهای جدید استقالل می شود 
گفت: من هم قبول دارم استقالل بد بسته شده است. روندی که می بینیم 
این است که یارگیری مطلوب نبوده است. همه ما شعور داریم، حمایت هم 
خوب اســت ولی واقعیت ها هم باید گفته شود. شما بازیکنان جدا شده و 
بازیکنان جدید را در یک ترازو بگذارید، آیا واقعا سطح فنی آنها با هم یکی 
است؟ روند یارگیری اســتقالل روندی نیست که منجر به قهرمانی شود. 
یکســری جوان جذب شــدند که در یکی دو سال آینده جزو نفرات خوب 
فوتبال می شوند مثل امیر حسین حسین زاده که در سایپا مربی او بوده ام، 
ولی آیا فضا برای آنها فراهم اســت که عملکرد خوبی داشته باشند؟ شما 
می دانید سطح توقع از استقالل باال رفته و همه می خواهند این تیم قهرمان 
شــود چون ۹ سال است این تیم موفقیتی در لیگ نداشته است اما سؤالی 
که برای خود من به وجود آمده این است آیا استقالل می تواند با این نفرات 
با تیم های دیگر مدعی رقابت کند؟ در کل روند یارگیری اســتقالل برای 

قهرمانی مناسب نیست.
معاون استقالل: باشگاه 98 درصد بازیکنان 

مد نظر مجیدی را جذب کرد
معاون باشــگاه استقالل گفت:باشــگاه ۹8 درصد بازیکنان مورد نظر 

فرهاد مجیدی را جذب کرد.
ناصر فریادشــیران پس از شکست استقالل مقابل الهالل عربستان در 
مورد اینکه هواداران استقالل نسبت به عملکرد مدیریت باشگاه انتقاد دارند 
و معتقدند قرارداد برخی بازیکنان تمدید نشــد و بــا برخی توافقات الزم 
صورت نگرفت، عنوان کرد: بازرســی کل کشور از مدیران عامل باشگاه ها 
دعوت کرد. احمد مددی به عنوان مدیرعامل باشگاه در جلسه حاضر شد. 
در آنجا یک شــرایط مالی تعیین کردند که باشــگاه استقالل هم براساس 
همان شرایط و مجوز وزارت ورزش عمل کرد. ما نمی توانیم بازیکن ۲۰-۲۵ 
میلیاردی جذب کنیم. بعضی از بازیکنانی که درخواست های باال داشتند را 
باشگاه نتوانست جذب کند و طبیعی است که باشگاه هایی که شرایط مالی 
بهتری دارند این بازیکنان خوب ما را جذب کردند.فریادشــیران در مورد 
اینکه آیا فرشید اسماعیلی درخواست ۲۰ میلیاردی داشت، گفت: مشکل 
او مالی نبود. فرشید اسماعیلی بحث انضباطی داشت و باشگاه با او قرارداد 
نبست.وی در مورد درخواست مالی مسعود ریگی عنوان کرد:  او درخواست 
1۵ تا ۲۰ میلیاردی داشت و ما نتوانستیم این مبلغ را فراهم کنیم.وی در 
پایان تاکید کرد که باشــگاه استقالل ۹8 درصد بازیکنان مورد نظر فرهاد 

مجیدی را جذب کرده است. 
اعالم اسامی دعوت شدگان به اردوی تیم فوتبال ساحلی

اســامی بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی فوتبال ساحلی اعالم 
شد.

اردوی تیم ملی فوتبال ساحلی از 6 تا 1۲ مهرماه در مجموعه ورزشی 
آزادی )هتل المپیک( برگزار می شود.اســامی بازیکنان دعوت شده به این 
شرح است:مسلم مســیگر، مصطفی کیانی، محمد معصومی زاده، نصراله 
شهمرادی، احسان درا، محمدجواد خسروی )پارس جنوبی بوشهر(محمد 
احمدزاده، حســن عبدالهی، آیدین تشــنه کام، رضا عباسی )شاهین خزر 
رودســر(حمید بهزادپور، مصطفی دهقانی، محمدعلــی مختاری، عباس 
رضایی، مهدی شــیرمحمدی، علی میرشکاری، هادی فرهمند، سیدمهدی 
میرجلیلی، رضا امیری زاده )گلساپوش یزد(سیدپیمان حسینی، امیرحسین 
اکبری )شــهرداری بندرعباس(محمد مرادی )شهریار ساری(علی درویش 
متولی، اسحاق مطهری نژاد )شهرداری سمنان(محمدعلی نظرزاده، سعید 
پیرامون )فرش حداد اصفهان(سجاد عباسی، موحد محمدپور )ایفا اردکان(

محمدامین صیادی )پاس گناوه(
انتقال امتیاز استقالل مالثانی به اهواز

مالک امتیاز باشگاه استقالل مالثانی از تغییر نام باشگاه به آبی پوشان 
خوزستان و انتقال امتیاز به شهر اهواز خبر داد.

مهدی علیزاده اظهارکرد: پس از برگزاری جلساتی با مسئوالن ورزش 
خوزستان؛ مدیرکل ورزش و جوانان استان با خروج امتیاز تیم از خوزستان 
مخالفت کرد اما در نهایت تصمیم بر این شــد که امتیاز از شــهر مالثانی 
 به اهواز انتقال داده شــود و نام تیم نیز به آبی پوشــان خوزســتان تغییر 

کرد.
وی درباره انتقال امتیاز به اهواز گفت: باتوجه به اینکه شــهر مالثانی 
امکانات سخت افزاری و زمین چمن مناسب برای برگزاری بازی های لیگ 
یک را ندارد، تصمیم گرفتیم با انتقال امتیاز به اهواز، ادامه فعالیت در شهر 
اهواز صورت بگیرد. مالک امتیاز باشگاه استقالل مالثانی خاطر نشان کرد: 
باشگاه آبی پوشان خوزســتان نیز به تازگی توسط خود من تاسیس شده 
است و اســماعیل سرهنگیان به عنوان قائم مقام باشگاه، به زودی کارهای 
مربوط به انتخاب ســرمربی و کادرفنی را بــرای حضور تیم در لیگ یک 

کشور انجام می دهد.

مرحله یک هشتم نهایی رقابت های لیگ قهرمانان 

ناهماهنگی گریبان استقالل را در آسیا گرفت
مجیدی: مقصر اصلی باخت من هستم 

برنامه پخش زنده مسابقات ورزشی از تلویزیون
چهارشنبه 24 شهریور 1400

لیگ قهرمانان اروپا
*بشیکتاش...............................دورتموند)ساعت ۲1:1۵- شبکه ورزش(

*لیورپول...........................آث میالن)ساعت ۲۳:۳۰- شبکه ورزش(
*اینتر....................................رئال مادرید)ساعت ۲۳:۳۰- شبکه سه(

صفحه 9
چهار شنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۰ 
8 صفر ۱۴۴۳ - شماره ۲۲8۴۲

متقاضی: آقایان عباس ســلمان یزدی به شــماره ملی 0045222797 و محمدحســن گل وری به شماره 
0491605528 و احسان نکونام به شماره 0492288021

آدرس: شهر ری ولنجک خیابان 18 پالک 18- شهر ری خیابان شیخ اکبری پالک 221 واحد 3- شهرری 
شهرک گلها خیابان پالک 36 واحد 2

با تســلیم دو برگ استشــهادیه مصدق بشماره ترتیب 14296 - 14295 - 14291 - 14292 - 14294 - 
14293 مورخ 1400/6/20 دفترخانه 41 شهر ری بشرح وارده بشماره 4018357 ، 1400/6/8 سند مالکیت 
ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به پالک ثبتی 51179 فرعی از 123 اصلی، مفروز و مجزا شده 
از 4914 فرعــی از اصلــی مذکور، قطعه در طبقه و واقع در بخش 12 ناحیه 02 حوزه ثبت ملک شــهر ری 
اســتان تهران به مساحت 302/21 متر مربع ذیل دفترالکترونیکی های شماره 139920301024008750 و 
139920301024008753 و 139920301024008751 بنام عباس سلمان یزدی و محمد حسن گل وری 
و احســان نکونام )بالسویه( ثبت و به شماره چاپی های 650223 و 650225 و 650224 سند مالکیت صادر 
و تســلیم گردیده است و ســپس مالکین به علت سهل انگاری اصل اســناد مالکیت را مفقود نموده اند که 

درخواست سند مالکیت المثنی نموده اند.
لذا طبق ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی می شود تا هر کس نسبت به ملک مورد 
آگهی معامله ای کرده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد باید تا ده روز پس از انتشار آگهی به این 
اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضی نرســد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اداره ثبت المثنی 

سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.

آگهی فقدان سند مالکیت

سیدمهدی المعی- رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرری
م-الف/ 476

برابر رأی شــماره 668-1400/04/16 هیئت پنجم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهار تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ابراهیم نیک نام فرزند اسمعیل بشماره شناسنامه 370 صادره 
از بهار در ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 180/68 متر مربع پالک 11765 فرعی از 
139 اصلی واقع در بخش چهار حوزه ثبت ملک بهار خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای 
ابراهیم قربانی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صــورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/08
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/24

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی

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

و ساختمانهای فاقد سند رسمی

هادی یونسی عطوف-رئیس ثبت اسناد و امالک بهار 235- م الف

آگهی احضار متهم
بدینوســیله در اجرای ماده 1۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری 
به متهم آقای ابراهیم لشــکری فرزند: نعمت اهلل مجهول المکان 
ابالغ می گردد به اتهام استفاده غیرمجاز از افشانه  گازی تحت 
تعقیب این شــعبه اســت مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شــود که ظرف مهلت یک ماه از تاریخ 
انتشــار این آگهی در این شعبه جهت دفاع از اتهام انتسابی در 
پرونده کالســه ۹6۰16۹ شعبه اول بازپرسی دادسرای نظامی 
اســتان همدان حضور یابد در صورت عــدم حضور به صورت 
غیابی رســیدگی و قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر 

خواهد شد.
مصطفی پیرحیاتی- بازپرس شعبه اول دادسرای 
نظامی استان همدان م الف 868

آگهی احضار متهم
بدینوســیله در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری به 
متهم آقای هادی مشــعوف فرزند:  ولــی مجهول المکان ابالغ 
می گردد بــه اتهام ایراد ضرب و جرح موضوع شــکایت آقای 
فرهاد رستم نژاد تحت تعقیب این شعبه است. مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شود که ظرف مهلت 
یکماه از تاریخ انتشــار این آگهی در این شــعبه جهت دفاع از 
اتهام انتســابی در پرونده کالسه 950592 شعبه اول بازپرسی 
دادســرای نظامی اســتان همدان حضور یابد. در صورت عدم 
حضور به صورت غیابی رســیدگی و قرار جلب به دادرســی و 

کیفرخواست صادر خواهد شد.
مصطفی پیرحیاتی
بازپرس شعبه اول دادسرای نظامی استان همدان

م الف867

فقدان پروانه بهره برداری بهداشتی
پروانــه بهره برداری بهداشــتی بهره بــرداری مرغداری 
گوشــتی ده هزار قطعه ای به شماره 2/36/14068 مورخ 
86/10/4 متعلــق به آقای حمود عیاشــی فرزند کرنوت 

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

سند کمپانی خودروی سواری تویوتا یاریس 1300 سدان 
 مــدل 2008 به شــماره انتظامــی 336 ه  95 ایران 35 
 به شــماره موتور 2NZ4822434 و شــماره شاســی

نریمانی  نام وحیــد  بــه   JTDBW923781100492
مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است.

آگهی مزایده )نوبت دوم(
شرکت برآوند درنظر دارد:

8 قطعه زمین واقع در مجتمع صنفی خدماتی اسالمشــهر بشــرح ذیــل را به صورت مزایده 
عمومی به فروش برســاند متقاضیان جهت اطالع از موضوع و دریافت اســناد مزایده از روز 
چهارشنبه مورخ 1400/6/24 به مدت 7 روز کاری به نشانی بلوار میرداماد بعد از مسجد الغدیر 

پالک 147 طبقه همکف )مدیر فروش شرکت برآوند( مراجعه فرمایند.
تلفن: 22229063 -021    22904627 - 021

مهلت ارائه و تحویل مدارک و اسناد: تا آخر وقت اداری)ساعت 8:00 الی 14:00( روز 
چهارشنبه مورخ 1400/6/31

تاریخ بازگشایی پاکات ساعت :9:00 صبح روز شنبه مورخ 1400/7/3
1- زمین به مساحت 492/36 مترمربع پالک ثبتی 1384-1
2- زمین به مساحت 3024/72 مترمربع پالک ثبتی 1513

3- زمین به مساحت 145/82 مترمربع پالک ثبتی 1525-10
4- زمین به مساحت 140/95 مترمربع پالک ثبتی 1565-7

5- زمین به مساحت 524/87 مترمربع پالک ثبتی 1613-10
6- زمین به مساحت 680/55 مترمربع پالک ثبتی 36-216
7- زمین به مساحت 3184/88 مترمربع پالک ثبتی 1493

8-  زمین به مساحت 167/47 مترمربع پالک ثبتی 1414-5

آگهی اعالن نظریه کمیسیون تشخیص ماده ۱۲ قانون زمین شهری
کمیسیون تشخیص موضوع ماده 12 قانون زمین شهری در استان کردستان به موجب نظریه مندرج در جدول ذیل غیرموات )غ-ی- ر- م- و- ا- ت( اعالم 
نموده است، لذا با توجه به عدم دسترسی به مالکین و به استناد مصوبه مورخ 70/11/23 مجمع تشخیص مصلحت نظام مراتب در دو نوبت و به فاصله ده روز 
به اطالع مالکین و صاحبان حقوق قانونی می رساند. در صورت اعتراض به نظریه صادره اعتراض خود را حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ انتشار آخرین آگهی 

به مراجع صالحه قضایی تقدیم دارند در صورت عدم اعتراض در فرجه زمانی یادشده نظریه صادره قطعی است.

مساحت )مترمربع(محل وقوعتاریخنوعیتشماره رای
پالک ثبتی 

YXنقاط

50197قروه1400/6/23غیرموات1745

3892754/66752730/481
3893097/56753168/822

واقع در قسمتی از 
پالک ثبتی 63 اصلی

3892586/96752788/023
--4

هیمن محمدی بهرام- سرپرست معاونت امالک و حقوقی

آگهی تحدید حدود اختصاصی
با توجه به اینکه تحدید حدود عمومی پالک 117 اصلی بخش 9 قزوین مزرعه آراسنج، واقع 
در حوزه ثبتی شهرستان بویین زهرا ابطال گردیده و با عنایت به اینکه مالکیت قسمتی از پالک 
موصوف در اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
به شــرح ذیل: 1- ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 332248/30 مترمربع در 
قسمتی از پالک 117 اصلی واقع در مزرعه آراسنج بخش 9 قزوین حوزه ثبت ملک بویین زهرا 
را آقای منصور شــاه بختی به شناسنامه 4988 صادره از اشتهارد فرزند ابوالحسن تحت کالسه 
1399114409007000015 خریداری شــده از آقای غالمحسین شــاه بختی تقاضای سند 
مالکیت نموده که برابر رای شــماره 140060309007000141 مــورخ 1400/3/23 هیئت 
قانون مرقوم مورد تایید قرار گرفته و پالک 552 فرعی برای آن در نظر گرفته شده است. لذا 
پیرو آگهی ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
منتشره در شماره 4610 مورخ 1400/4/12 و شماره 4621 مورخ 1400/4/27 روزنامه والیت 
قزوین و شماره 22786 مورخ 1400/4/12 و شماره 22799 مورخ 1400/4/27 روزنامه کیهان 
و به اســتناد ماده 13 آیین نامه قانون مذکور تحدید حدود اختصاصی پالک فرعی موصوف در 
روز چهارشنبه تاریخ 1400/7/21 راس ساعت 9 صبح در محل وقوع ملک انجام خواهد شد. 
لذا در اجرای ماده 14 قانون ثبت اســناد و امالک به کلیه مالکین و مجاورین و کســانی که 
نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی پالک موصوف ادعایی داشته باشند بدینوسیله اخطار می گردد 
که در روز و ساعت مقرر در محل حضور به هم رسانند و چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا 
نماینده قانونی آنها در موعد مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مذکور ملک مورد آگهی 
با حدود اظهار شــده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد. اعتراض کتبی مجاورین نسبت به 
حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک که در زمان تعیین شده حاضر نبوده اند نیز مطابق 
ماده 20 قانون ثبت اســناد و امالک فقط تا 30 روز از تنظیم صورت جلســه تحدید حدود به 
صورت مســتقیم پذیرفته خواهد شد. و برابر ماده 86 آیین نامه اصالحی قانون ثبت معترضین 
می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت محل ظرف مدت یک ماه دادخواست اعتراض 
خــود را به مرجع ذیصالح قضایــی تقدیم و گواهی الزم را از مرجع مذکور اخذ و به این اداره 
تســلیم نمایند. در غیر این صورت متقاضی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم 
تقدیم دادخواســت را دریافت و به اداره ثبت تســلیم و اداره ثبت نیز بدون توجه به اعتراض 

عملیات ثبتی را طبق مقررات ادامه خواهد داد.
سهراب نوروزی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بوئین زهرا

م الف ۱76

گواهی حصر وراثت
فانوس ذوالفقاری فرزند کریم با شــماره ملی 6169519894 باســتناد شهادتنامه 
و گواهــی فوت و رونوشــت ورثه، درخواســتی به شــماره 221/400 تقدیم این 
شــورا نموده و چنین اشعار داشته است که شــادروان مرادعلی همتی فرزند بندر 
با شماره 6169809000 که در تاریخ 1400/6/16 در گذشته و ورثه وی در هنگام 

درگذشت عبارتند از:
1- زهرا همتی فرزند مرادعلی شماره ملی 6160084607 نسبت با متوفی: فرزند
2- فاطمه همتی فرزند مرادعلی شماره ملی 6160119472 نسبت با متوفی: فرزند
3- امیرمحمد همتی فرزند مرادعلی شماره ملی 6160179292 نسبت با متوفی: فرزند

4- فانوس ذوالفقاری فرزند کریم شــماره ملی 6169519894 نســبت با متوفی: 
زوجه

اینک با تشــریفات درخواســت مذکور را در یک نوبت آگهــی می نماید هرکس 
اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او می باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف 

یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف زرنه 
ضیاءنادری

یادی از شهید مدافع حرم ایوب رحیم پور
ماجرای دوستی شهید با یک هلندی

شــهید مدافــع حــرم ایــوب رحیم پور، 
1۴شهریور ســال 1۳6۰ در شهرستان امیدیه 
متولد شــد و در تاریخ 1۷ آذر سال 1۳۹۴ در 
حلب ســوریه به شهادت رسید. از شهید ایوب 
رحیم پور، خاطره تأمل  برانگیزی منتشر شده 
است که می خوانیم: »چند ماه قبل از شهادتش، 
برای سفر کاری رفته بود  ترکیه.نماز هاش رو تو 
هتل نمی خوند. می گفت معلوم نیست اینجا چه 

کارهایی کردن. شــاید نجس باشه...یه مســجد پیدا کرده بود. نماز هاش رو 
می رفت اونجا می خوند. با اینکه مسجد اهل تسنن بود. با چند نفر رفیق شده 
بود و هدایتشون کرده بود.با یه نفر از کشور هلند دوست شده بود و دعوتش 
کرده بود به سمت شــیعه. بهش گفته بود برو سرچ کن نهج البالغه رو پیدا 
کن بخون ببین علی چی گفته. بهش دعای کمیل رو نشون داده بود.... انسان 
وقتی آماده پرواز باشــه فرق نمی کنه چند ماه آخر رو کجای این کره خاکی 
باشه...ایوب آماده بود... باند پرواز مهم نیست... ترکیه یا سوریه...« همچنین 
همسر این شهید درباره ارتباط او با پروردگار گفته بود: »ایوب ارتباط عجیبی 
با خدا داشت. می گفت رفاقت با خدا دلچسب ترین رفاقت ها است. همیشه به 
مــن می گفت وقت دعا و مناجات با خدا از او چیزهای دنیایی و مادی نخواه 
حیف است. دعا های خودش معنوی بود و رزق شهادت را می طلبید. دو سال 
آخر زندگــی اش عجیب با خدا راز و نیاز می کرد. نیمه های شــب نماز های 
شبش را با نور شمع می خواند... تنها وصیتش هم به من این بود که نمازت را 
اول وقت بخوان همه چیز حل است. خیلی اخالص داشت. آخرهای رفتنش 
بــود، به او گفتم ایوب جان عزیزم تو همه چی را به من واگذار کردی، حتی 

بچه هایت را. گفت معامله من با خدا سر چیز دیگری است.«

حدیث دشت عشق

رقابت های انتخابی تیم ملی کاراته با تعیین 6 نفر 
برتر برای شــرکت در اردوی تیم اعزامی به مسابقات 

جهانی به پایان رسید.
رقابت های انتخابی تیم ملــی کاراته به مدت دو روز به 
صورت رفت و برگشت با نظارت مستقیم اعضای کادر فنی و 
قضاوت داوران رسمی در سالن شهید کبکانیان تهران برگزار 
شــد و در نهایت کاراته کاران در ســه وزن ۷۵- کیلوگرم، 
8۴- کیلوگرم و 8۴+ کیلوگرم جــواز حضور در اردوی تیم 

ملی برای حضور در مسابقات جهانی را کسب کردند.
بر همین اساس در وزن ۷۵- کیلوگرم علی اصغرآسیابری 
و الیــاس محمــدزاده در اردو باقی ماندنــد و علی رحیمی 
و مهدی شــهگل می توانند شــانس خود را برای حضور در 
مســابقات قهرمانی آسیا آزمایش کنند. مهدی خدابخشی و 
کیوان بابــان در وزن 8۴- کیلوگرم به اردوی تیم ملی برای 
حضور در مسابقات قهرمانی جهان راه پیدا کرده و علی نجفی 
و علی اکبر دستجانی هم به مسابقات انتخابی قهرمانی آسیا 
رفتنــد. در وزن 8۴+ کیلوگرم نیز صالــح اباذری به صورت 
مســتقیم در اردوی مسابقات جهانی رفت و مهدی عاشوری 
نیــز در رقابت های انتخابی تیم ملــی برای حضور در بخش 
کومیته تیمی تالش خواهد کرد. ضمن اینکه صادق سنچولی 
و مهدی قاهری برای شــرکت در رقابت های قهرمانی آسیا 
تالش می کنند. مرحله نهایــی رقابت های انتخابی تیم ملی 
کاراته ۲8 و ۲۹ مهرماه با حضور ذبیح اهلل پورشیب و سجاد 
گنج زاده برگزار و ترکیب تیم ملی در هر دو بخش انفرادی 

و تیمی مشخص می شود.

اردونشینان جهانی تیم ملی کاراته 
مشخص شدند

با  بسکتبال  باشــگاهی  رقابت های  جدید  فصل 
تاخیر نسبت به زمان تعیین شده آغاز خواهد شد.

طبق آنچه در نشســت هماهنگی رقابت های باشگاهی 
لیــگ برتر بســکتبال مورد بحث و بررســی قــرار گرفت، 
۲۲مهرماه به عنوان زمان آغاز فصل جدید این مسابقات در 
نظر گرفته شــد. این در حالی است که برگزاری دیدارهای 
هفته نخســت لیگ برتر 1۴۰۰ در این روز مصادف با شب 
شهادت امام حسن عسگری )ع( است.به همین دلیل کمیته 
مسابقات فدراسیون بسکتبال تغییر زمان آغاز مسابقات را در 
برنامه دارد. ۲۴ مهرماه زمان پیشنهادی برای شروع مسابقات 
اســت.قرار است این فصل مســابقات لیگ برتر بسکتبال با 
حضور 16 تیم برگزار شود.شــهرداری گرگان مدافع عنوان 

قهرمانی این رقابت ها است.

مدافع عنوان قهرمانی لیگ قهرمانان آسیا قسر در رفت تأخیر در شروع لیگ برتر بسکتبال 

اولسان برنده فینال زودرس شرق آسیا 
اولسان  فوتبال  تیم 
هیونــدای کره جنوبی 
در ضربات پنالتی از سد 
ناگویا گرامپوس گذشت 
و بــه دور یک چهارم 

نهایی صعود کرد.
اولســان  تیم هــای 
و  جنوبی  کــره  هیوندای 

و یون بیت گارام برای مدافع 
عنوان قهرمانی گلزنی کردند 
و در سوی مقابل کیی چینن 
و داییا تونو توانســتند گلزنی 
کنند. هر یک از دو دروازه بان 
یــک پنالتی را ســیو کردند 
و الباقی پنالتی هــا یا به تیر 
خورد یا راهی اوت شد.اولسان 

کاوازاکی فرونتاله ژاپن در چارچوب مرحله یک هشــتم 
نهایی رقابت های لیگ قهرمانان آســیا در منطقه شرق از 
ســاعت 1۵:۳۰ دقیقه دیروز به وقت تهران به مصاف هم 
رفتند که در پایان تیم کره ای پس از تساوی بدون گل در 
 1۲۰ دقیقه در ضربات پنالتی با نتیجه سه بر ۲ به برتری 

رسید.
 این یک فینال زودرس در منطقه شرق بود. دو تیمی 
که در مرحله گروهی بهترین عملکرد را بین تمام تیم ها 
داشــته و به 18 امتیاز کامل رسیدند خیلی زود به پست 
هم خوردند. جــدال نزدیک نمایندگان کره و ژاپن بدون 
رد و بدل شــدن گل در 1۲۰ دقیقه تمام شد تا ضربات 
پنالتی مشخص کننده ســومین تیم صعود کننده به یک 
چهارم نهایی باشــد. در ضیافت پنالتی ها 1۰ پنالتی زده 
شــد که نیمی از آنها به گل تبدیل شد و نیمی دیگر به 
هدر رفت. سهم تیم اولسان هیوندای سه گل بود و سهم 
کاوازاکی فرونتاله ۲ گل. لی چونگ یونگ، یون ایل لوک 

با پیروزی انتقام شکســت دیگر نماینده کره یعنی دائگو 
مقابل ناگویا را گرفت. 

 پیش از این بازی تیم فوتبال ناگویا گرامپوس ژاپن با 
غلبه بر تیم دائجو کره جنوبی به مرحله یک چهارم نهایی 
لیگ قهرمانان آسیا صعود کرد. در این بازی که در نهایت 
با نتیجه ۴ بر ۲ به ســود ناگویا به اتمام رســید »یاکوب 
ســرژوک« بازیکن ناگویا ســه گل به ثمر رساند و نقش 
اصلی را در پیــروزی و صعود تیمش ایفا کرد تا نماینده 
ژاپن نخســتین تیم حاضر در مرحله یک چهارم نهایی از 

منطقه شرق آسیا باشد.
برنامه دیدارهای مرحله یک هشتم

برنامه ســایر دیدارهای مرحله یک هشــتم نهایی لیگ 
قهرمانان آسیا به شرح زیر است:

چهارشنبه 24 شهریور 1400
*چونبوک موتورز................................ پاتوم تایلند )ساعت 1۳(
*سرزو اوزاکا........................... پوهانگ استیلرز)ساعت 1۳:۳۰(


