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تیم فوتبال پرســپولیس در مرحله یک چهارم 
 نهایی لیگ قهرمانان آســیا امشب از ساعت 21:30

در عربستان به مصاف الهالل خواهد رفت.
تیم فوتبال پرســپولیس در مرحله یــک چهارم نهایی 
لیگ قهرمانان آســیا مجبور است در خانه الهالل به میدان 
برود. مسابقه ای که به اندازه فینال جذابیت و حساسیت دارد. 
بخصوص اینکه الهالل با شکســت اســتقالل به این مرحله 
رسیده اســت. بعد از باخت آبی پوشان ایرانی محمود فکری 
سرمربی اسبق استقالل مدعی شد که پرسپولیس به راحتی 
می توانســت الهالل را شکســت بدهد. حاال ایــن رویارویی 
اتفاق افتاده اما حمید مطهری مربی پرســپولیس می گوید 
نباید الهالل را یک تیم معمولی نشــان داد. تیمی با امکانات 
فوق العاده و ســتاره های گرانقیمت بین المللی قطعا حریف 
قدرتمند و سرسختی برای پرسپولیس خواهد بود. بخصوص 

اینکه در حضور طرفدارانش بازی می کند.
حواشــی این بازی حساس و مهم از روز چهارشنبه آغاز 
شد، زمانی که پرسپولیس ســاعت 10 صبح راهی فرودگاه 
امام خمینی)ره( شد تا به عربستان سفر کند اما مجوز پرواز 
به هواپیمای سرخپوشــان داده نشــد و آنها بعد از ساعت ها 
معطلی به خانه برگشتند. گل محمدی سرمربی پرسپولیس از 
این شرایط به شدت گالیه کرد. این تنها مشکل پرسپولیس 
برای این ســفر و مســابقه مهم نبود. حضور بازیکنانی مثل 
مهدی ترابی، میالد ســرلک و وحیــد امیری در اردوی تیم 
ملی و دوری از ترکیب و بازی های دوســتانه سرخپوشان از 
دیگر مشکالت اساسی پرسپولیس برای بازی با الهالل است، 
بخصوص خستگی امیری که در بازی های تیم ملی همیشه 
90 دقیقه به میدان می رود. الهالل تیمی بســیار قدرتمند 
بخصوص در فاز هجومی است و مهاجمان گرانقیمت خارجی 
مثل موسی مارگا و گومیس دارد که از کوچکترین فرصت  ها 

نهایت استفاده را می برند. 
از سویی دیگر پرسپولیس به دلیل آغاز دیرهنگام لیگ 
برتر از شــرایط مســابقه به دور اســت و فقط با چند بازی 
دوستانه مقابل شهرداری آســتارا، سپاهان و... خود را برای 
این بازی آماده کرده در حالیکه الهالل در کوران مســابقات 
لیگ عربســتان و در اوج آمادگی اســت. پرسپولیس برای 
شکست دادن الهالل کار بسیار دشواری پیش رو دارد هرچند 
اگر سرخپوشان خودشــان را باور داشته باشند و مشکالت 
حاشــیه ای را با خود به زمین نبرند و همه آنها را در بیرون 
ورزشگاه جا بگذارند، پیروزی در این مسابقه دور از دسترس 

نخواهد بود. پرســپولیس در سال های اخیر دوبار حضور در 
فینــال لیگ قهرمانان را تجربه کــرده و می تواند با تکیه بر 
پتانســیل نیروی انسانی و دانش فنی مربیان ایرانی خود بار 

دیگر به یک برد بزرگ دست پیدا کند.
توجه ویژه فیفا به بازی الهالل - پرسپولیس

سایت فیفا به ارزیابی دیدارهای یک چهارم نهایی لیگ 
قهرمانان آســیا پرداخت و از بازی الهالل و پرســپولیس به 

عنوان حساس ترین بازی یاد کرد.
به گزارش فیفا، الهالل در ششمین دیدار دو تیم در لیگ 
قهرمانان آسیا از پرسپولیس میزبانی می کند. الهالل پس از 
غلبه بر پرسپولیس در ســال های ۲01۵ و ۲01۷ این بار با 
هدایت لئوناردو یاردیم در خانه به مصاف سرخ پوشان ایرانی 
می رود. الهالل امیدوار به فرم گلزنی خوب بافتیمبی گومیس 

است که در چهار بازی گذشته پنج بار گلزنی کرده است.
در همین حال پرســپولیس می تواند از عملکرد خوب 
 خود در ســال های ۲01۸ و ۲0۲0 امیــد بگیرد که در آن 
۲ سال به فینال صعود کرد. ارتش سرخ با کسب چهاردهمین 
عنــوان قهرمانی خود در لیگ حرفه ای ایران در این فصل به 
دنبال کســب عنوان قهرمانی قاره و تکمیل قهرمانی داخلی 
و قاره ای است. تیم یحیی گل محمدی می تواند روی مهدی 
ترابی، مهاجم خود حســاب کند کــه در دیدار مرحله یک 

هشتم نهایی مقابل استقالل تاجیکستان گلزنی کرد.

یحیی گل محمدی: 
باید فوتبالی به حریفمان ضربه بزنیم

یحیی گل محمدی سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس هم 
بــا بیان اینکه بازی در زمین الهالل و با حضور هواداران این 
تیم دشوار است، گفت: باید نظم خوبی داشته باشیم و اسیر 

حواشی و اتفاقات مسابقه نشویم.
وی با بیان اینکه الهالل تیم پرمهره ای اســت و دو تیم 
کامــل دارد، افزود: آنها فوتبــال مالکانه و رو به جلو را انجام 
می دهند. کار ســختی داریم. این مســابقه در زمین حریف 

است و تماشاگران هم در ورزشگاه حضور دارند.
سرمربی پرسپولیس با بیان اینکه الهالل در خط حمله 
مهره های گران قیمت، حرفه ای، سرعتی و سرزن دارد، تاکید 
کرد: بازی ســختی خواهد بود اما آن قــدر انگیزه داریم که 
بتوانیم دل هواداران را شــاد و برای کشور و هواداران افتخار 
کسب کنیم. شــاید انگیزه متفاوتی نسبت به الهالل داشته 
باشیم. گل محمدی تصریح کرد: الهالل هفت بازیکن خارجی 
دارد که اسم چهار نفر را برای لیگ قهرمانان آسیا رد کرده اند. 
پریرا بازیکن برزیلی پشــت مهاجم بازی می کند. مارگا را از 
پورتو خریده اند و گومیس در محوطه جریمه خیلی خطرناک 
اســت. یک مدافع ُکره ای هم دارند. باید خیلی مراقب اینها 
باشــیم. وی یادآور شــد: باید نظم خوبی هم در دفاع کردن 
و هم زمانی که توپ را در اختیار داریم، داشته باشیم. نباید 

اسیر اتفاقات بازی شویم. جو سختی برای بازیکنان ما است و 
باید خیلی تمرکز داشته باشیم. نباید اشتباه تاثیرگذار داشته 
باشیم و اجازه ندهیم اتفاقات و حواشی مسابقه، نتیجه بازی 

را رقم بزند.
ســرمربی پرســپولیس خاطرنشــان کرد: باید بتوانیم 
فوتبالی به الهالل ضربه بزنیم. اگر قرار شد اتفاقی رخ بدهد، 
باید فوتبالی باشــد نه با اخراج، اخطار بی مــورد یا پنالتی. 
تقابل ما با الهالل فینال زودرس آســیا بود ولی باید با تمام 
وجود از غیرت ایرانی استفاده کنیم و عملکرد خوبی داشته 
باشــیم. دعای خیر هواداران پشت ســر ما است. شخصاً به 
 بازیکنانم امیــدوارم چون می دانم با تمام وجودشــان بازی 

می کنند.
گل محمــدی در پایــان درخصوص تمدید دو ســاله 
قراردادش با پرســپولیس هم گفت: وقتی بدانیم تا سه سال 
دیگر فرصت داریم، برنامه ریزی می کنیم و از جوانها استفاده 
می کنیم و به فکر دو، سه سال بعد هستیم. در آینده اتفاقات 

خوبی رقم خواهد خورد.
ژاردیم: بازی، پایاپای خواهد بود

سرمربی الهالل بازی برابر پرسپولیس را سخت توصیف 
کرد و از آمادگی تیمش برای این بازی گفت.

ژاردیم ســرمربی الهالل در نشست خبری قبل از بازی 
گفت: الهالل و پرسپولیس از بهترین تیم های آسیا هستند و 
با شایستگی راهی این مرحله شده اند. به نظرم بازی پایاپای 
خواهــد بود. این مربی پرتغالی ادامه داد: به خوبی آماده این 
بازی شده ایم. الهالل تیم بزرگی است و بازیکنانی در اختیار 
دارد که می توانند در هر رقابتی گره گشــا باشند. تیم ما در 
شــرایط خوبی قرار دارد و آماده ایم تا این بازی حســاس را 
برگزار کنیــم.او درباره غایبان تیمــش در این بازی گفت: 
عبداهلل عطیف و الشــهرانی را در اختیــار نداریم و این دو از 
بازیکنان خوب و موثر تیم هســتند اما جای خالی آنها را پر 

می کنیم. بهترین ها را در ترکیب خواهیم گذاشت.
برنامه کامل دیدارهای 

یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا
شنبه 24 مهر 1400

*الوحده امارات............................النصرعربستان)ساعت1۸:30(
*پرسپولیس...............................الهالل عربستان)ساعت۲1:30(

یکشنبه 25 مهر 1400
*پوهانگ استیلرز.......................ناگویا گرامپوس)ساعت0۸:30(
*چونبوک موتورز......................اولسان هیوندای)ساعت13:30(

*داود ایوب پیشکسوت 74 ساله کشتی تهران به دلیل بیماری داخلی 
در بیمارستان بســتری شده اســت. ایوب آخرین کشتی گیر ایرانی 
اســت که با جهان پهلوان غالمرضا تختی مسابقه داده است.ایوب که 
کشتی گیر وزن 100 + کیلوبوده، در اولین دوره مسابقات کشتی فرنگی 
قهرمانی آسیا در ســال 1983 در تهران به مدال طالی سنگین وزن 
دست یافت. او در ســال 1352 در هر دو رشته آزاد و فرنگی قهرمان 
کشور شد. ایوب پس از 5 سال دوری از کشتی، در سال 1362 بار دیگر 
به صحنه مسابقات برگشت و قهرمان کشور در سنگین وزن فرنگی شد.
*با پایان مهلت 10 روزه برای ثبت نام از کاندیدای انتخابات ریاست فدراسیون 
شــنا، شیرجه و واترپلو، شــش نفر برای احراز شــرایط کاندیداتوری در این 
انتخابات ثبت نام کردند. محمد حسن ابراهیمی زهروی، محمدرضا اسماعیلی، 
محمد بابایی، رضا حبیبی، حامد رضا خانی، محسن رضوانی اسامی کاندیدای 
احراز پســت ریاست این فدراسیون است. بر این اساس مدارک کاندیدا جهت 
بررسی مســتندات به کمیسیون تطبیق ارسال شد.محســن رضوانی 9 دی 

139۶ برای دوره دوم به عنوان رئیس فدراسیون شنا انتخاب شد.
*بازی های پاراآســیایی جوانان 2021 به میزبانــی منامه بحرین در 
آذر ماه ســال جاری برگزار می شود و کاروان کشــورمان نیز با نام 
»مدافعان سالمت« و شــعار »اراده، تالش و پیروزی« در این رویداد 
حاضر می شود و تیم های ملی وزنه برداری، بسکتبال با ویلچر، شنا، 
دوومیدانی و بوچیا از فدراســیون ورزش های جانبازان و معلولین در 

کاروان کشورمان حضور دارد.

خواندنی از ورزش ایران

یادی از شهید مدافع امنیت محمدسعید دهقان  اناری
شهیدی که عاشق شهدا بود

سرباز شهید محمدسعید دهقان  اناری فرزند علی 
در پنجم خرداد ســال 13۷۷ به عنــوان دومین فرزند 
خانواده در خیابان مهدیه کرمان دیده به جهان گشود، 
تحصیالت خود را در دبســتان پسرانه اردشیر همتی را 
آغاز کرد، دوره راهنمایی را در مدرسه شهید رضا دادبین 
و دبیرستان را در هنرستان شهید مصطفوی پشت سر 

نهاد. با توجه به عالقه ای که به رشته مکانیک داشت به هنرستان مکانیک رفت و 
همزمان با تحصیلش در مکانیکی هم کار می کرد. پس از دیپلم در دانشگاه فنی و 
 حرفه ای شهید چمران کرمان در رشته مکانیک پذیرفته شد ولی از مدتی غیر منتظره
به خانواده گفت که قصد رفتن به خدمت سربازی را دارد. شهید دهقان  اناری سرباز 
کالنتری 14 کرمان در 19 فرودین سال 139۷ در حین انتقال چند متهم سابقه دار، 
با ضربات چاقوی یک متهم مجروح شد که بالفاصله به بیمارستان پیامبر اعظم)ص( 
انتقال یافت اما به علت اینکه از ناحیه شــریان شاهرگ اصلی گردن زخمی شد به 
کما رفت و پس از 33 روز، در روز پنجشنبه ۲0 اردیبهشت به فیض شهادت نائل 
آمد. مادر شهید محمدسعید دهقان  اناری می گوید: محمدسعید بسیار شوخ طبع 
بود، بعضی اوقات از شوخی هایش کالفه می شدم ولی در عین حال احترام به پدر و 
مادرش را هیچ گاه فراموش نمی کرد، خیلی مهربان و انسان قدرشناسی بود. عالقه 
زیادی به غافلگیر کردن داشــت و بین اعضای خانواده مرا بیشــتر از همه دوست 
داشــت و سنگ صبورش بودم. بیشتر اوقات که به مرخصی می آمد را در مکانیکی 
مشغول به کار بود. بعضی اوقات با دوستان همسن خودش به گلزار شهدای کرمان 

می رفتند و برای شهدا فاتحه ای می خواندند زیرا به شهدای عالقه خاصی داشت.

حدیث دشت عشق

دارنده مدال طالی کشتی فرنگی در مسابقات جهانی نروژ تاکید کرد فعال برنامه ای برای تغییر وزن ندارد.
محمدرضا گرایی درباره کسب مدال طالی جهان، عنوان کرد: خدا را شکر می کنم توانستم در مسابقات جهانی مدال 
طال بگیرم. من سعی می کنم خودم را کنترل کنم و در مسابقات خیلی به خودم استرس ندهم. ما 3 برادر هستیم و من 
و محمدعلی توانســتیم نماینده کشورمان در المپیک و مســابقات جهانی باشیم. پدر و مادرم عامل اصلی موفقیت ما در 
کشــتی بودند. زمانی که دلسرد می شدیم همیشه به ما انگیزه می دادند.ملی پوش کشتی فرنگی کشورمان درباره فن هایی 
که برادرش و خودش می زند، ادامه داد: محمدعلی هم فن هایی می زند که باعث جذابیت کشــتی فرنگی شــده که همین 
باعث شده نمایندگان کمیته بین المللی المپیک فعال به فکر حذف کشتی از المپیک نباشند. امیدوارم در المپیک بعدی 
هم بتوانیم مردم را خوشحال کنیم. ما از بچگی سعی کردیم متکی به زور نباشیم و کشتی گیری فنی باشیم. شرایطی هم 

مهیا شد تا این فنون را در مسابقات مختلف نشان دهیم.
گرایی همچنین درباره تغییر وزن خود، یادآور شد: من قبال در وزن ۷۲ کیلوگرم کشتی می گرفتم اما از سال ۲019 
به بعد تصمیم گرفتم در وزنی کمتر برای گزینشی المپیک رقابت کنم. فعال در وزن ۶۷ کیلوگرم می مانم و تغییری برای 
تغییر وزن ندارم. گرایی درباره حضور در لیگ، خاطرنشان کرد: من هنوز درباره حضور در لیگ تصمیمی نگرفته ام و باید 
با کادر صحبت کنم چون تازه برگشته ایم و استراحت می کنم. کشتی گیران از اقشار ضعیف هستند اما دبیر زحمت زیادی 

کشیده و باعث رونق لیگ شده اند تا منبع درآمدی داشته باشیم.

گرایی: فعال تصمیمی برای تغییر وزن ندارم
اعضای تیم ملی تنیس روی میز در شرایطی به محل برگزاری مسابقات قهرمانی جهان در آمریکا اعزام 

می شوند که هیچ اردو و تمرین مشترکی نداشتند.
نوشــاد و نیما عالمیان همراه با امیرحسین هدایی پینگ پنگ بازان ایرانی هستند که ترکیب تیم ملی ایران را برای 
حضور در مســابقات ۲0۲1 قهرمانی جهان تشکیل می دهند.این پینگ پنگ بازان این روزها درگیر رقابت های باشگاهی 
خود در فرانسه )برادران عالمیان( و مجارستان )هدایی( هستند و از آنجا که اخیرا با تیم ملی در رقابت های قهرمانی آسیا 

)قطر( شرکت داشتند تا یک ماه آینده هم برنامه ای برای بازگشت به ایران ندارند.
بنابرایــن ملی پوشــان اعزامی ایران به مســابقات جهانــی تنیس روی میز بــدون اردو و تمرین مشــترک در این 
رویداد شــرکت خواهند داشــت؛ به خصــوص که برنامه آنها بــرای چگونگی حضور در محل مســابقات جهانی و اینکه 
اعزام شــان از ایران انجام می شــود یا از محل اقامت شان در فرانسه و مجارســتان، خیلی دقیق مشخص نیست.مسابقات 
 تنیــس روی میــز قهرمان جهان طی روزهای ۲ تا ۸ آذرماه برگزار در ســه بخش انفــرادی، دوبل و میکس دوبل برگزار 

می شود.
نوشــاد عالمیان تنها پینگ پنگ باز ایرانی اســت که در هر دو بخش انفرادی و دوبل شــرکت می کند. نیما عالمیان 
 وی را در دیدارهای دوبل همراهی می کند و امیرحســین هدایی هم در رقابت های انفرادی شــرکت خواهد داشت.جمیل 

لطف اهلل نسبی هدایت تیم ملی تنیس روی میز ایران را در مسابقات جهانی آمریکا بر عهده دارد.

اعزام تیم تنیس روی میز به مسابقات قهرمانی جهان بدون اردو!

  سیدسعید مدنی
 ورزش ایــران روزهای شــیرین و خوشــی را می گذراند و به تبع آن 
دوســتداران و عالقه مندان ورزش حســابی خوشحال و از کسب نتایج و 
افتخارات اخیر که به دســت جوانان برومند این ســرزمین در رشته های 

مختلف خلق شده دلشاد و راضی هستند. 
درخشــش کاروان پارالمپیک، قهرمانی بلند قامتان والیبال ایران در 
قاره کهن، پس از آن موفقیت و شاهکارکشــتی ایران در دورشــته آزاد و 
فرنگی و باالخره بازی های خوب و کســب نتایج رضایتبخش ملی پوشان 
فوتبال در راه صعود به جام جهانی ۲0۲۲ که تا اینجای کار آنها را در صدر 
جدول گروه قرار داده و همه و همه باعث شده تا این اتفاقات امیدبخش و 
این روزهای شیرین و شاد برای ورزش و ورزشدوستان ایران رقم بخورد تا 
آنجا که رهبر انقالب هم به دفعات از موفقیت ورزشکاران ایرانی که موجب 

شادی دل مردم خاصه»جوانان عزیز« شده تقدیر و تشکر کرده اند.
بــدون تردید و بی اغراق این روزهای روشــن و این افتخار آفرینی ها 
در ورزش ما می تواند و باید- آن هم در حجم و گســتره وســیعتر- تداوم 
داشــته باشد به شرط و شروطها! اولین شــرط آن همان است که بارها و 
بارها در این نشــریه برآن تاکید ورزیده ایم و آن چیزی نیست جز عامل 
و شــرط »مدیریت«. اگر مدیریت ورزش مسئولیت خود را جدی بگیرد و 
در حــد توان و امکان به وظیفه اش عمل کند و از داشــته ها و امکانات و 
ظرفیت های قابل توجه ورزش ایران در بعد انســانی و مادی به درســتی 
استفاده کند ، در باره روزهای روشن تر و موفقیت های بزرگتر ورزش ایران 
در آینده شک نباید کرد. این یک واقعیت غیرقابل انکار هرچند تلخ است 
که یکی از اصلی ترین موانع بر سر راه پیشرفت ورزش ایران عامل مدیریت 
بوده است. تجربه و واقعیات مسلم نشان می دهد که در هرجا و هرمقطعی 
که برکاروبار ورزش و رشــته ها و فدراســیون های ورزشی عامل مدیریت، 
درســت به وظیفه خود عمل کرده در آنجا وآن مقطع موفقیت های قابل 
حساب و چشمگیری حاصل شده است و هر وقت در بحث مدیریت درست 
عمل نکرده وکار را دســت نا اهالن و عوضی آمده ها ســپرده ایم حاصلی 
جزناکامی وشکســت درو نکرده ایم. البته این واقعیت فقط دامن ورزش را 
نمی گیرد اصلی اســت از اصول اجتماعی و سنتی است الیتغیر از اصول و 
ســنت های الهی حاکم بر جهان. هر وقت و در هرجا و به وسیله هرکسی 
این قوانین واصول نادیده گرفته و قربانی باندبازی و جناح گرایی ومنفعت 
پرســتی شود شکســت و ناکامی هم به دنبال آن از راه می رسد. بحث ما 
چون ورزشــی است و دریک نشریه ورزشی مطرح می شود ، حاکمیت این 
اصول را در عرصه ورزش یادآور می شــویم. باری این موفقیت ها و افتخار 

آفرینی ها البته باعث خوشحالی و خوشوقتی است اما این هم هست که:
سرفرازی چشم بد بسیار دارد در کمین! افراد و جریانات و گروه هایی 
اینجــا و آنجا در داخل و به ویژه در خارج از کشــور هســتند که از این 
پیروزی هایــی که به دســت جوانان برومند و شایســته ایرانی خلق و به 
ترنم ســرود مقدس واهتزاز پرچم پرافتخار ایران اســالمی منجر می شود 
دل خوشــی ندارنــد و... لذا علنی یا منافقانه ســعی در جلوگیری از این 
اتفاق دارند بلکه یکســره تالش و سعی می کنند که اصوال مانع از حضور 
ورزش و ورزشــکاران ایرانــی در عرصه های بین المللی شــوند و باچنگ 
زدن به دامن عناصر شــرور صهیونیســتی در مجامع جهانی با بهانه های 
پــوچ و واهی موجبــات تعلیق ورزش ایران را فراهــم آورند! به قول وزیر 
محترم ورزش»)بعضی( بیرون کشــور این موفقیت ها را دوســت ندارند و 
دوســت دارند مانع ایجاد کنند. ما باید نشــان دهیم ضد گلوله، انقالبی و 
پر شــور هســتیم.« همه می دانیم افراد و جریاناتی هم در داخل هستند 
که هیچ ســنخیت وصفایی بــا انقالب و مملکت و مــردم و... ندارند و با 
اولویــت قرار دادن منافع مالی و جایگاه رســمی خود در ورزش یا اصال به 
مصالح ورزش و منافع ملــی و انتظارات مردم توجهی ندارند و دنبال کار 
و منافع خودشــان هستند ویا مصالح ورزش را در اولویت های چندم خود 
قرار داده انــد. اینان آگاهانه یا نا آگاهانه در زمیــن بدخواهان این ملک و 
ملــت و ورزش ایــن مملکت بازی می کنند و در ســایه غفلت و وادادگی 
و رودربایستی و... بعضی از مســئوالن و مدیران ورزش، دارای پست های 
حساس و جایگاه های مهمی در ورزش شده واهداف خود را دنبال می کنند 
و ورزش را به وســیله ای برای ارضای خواسته ها و تمنیات شخصی خود 
تبدیــل کرده اند، جوالن دادن چنین افراد فرصت طلب و جریانات مخرب 
ضمن اینکه مانع بزرگی بر ســر راه پیشرفت ورزش است بهترین مثال و 
شــاهد هم هست برای اثبات مدعای ما که باالتر و در مقاالت دیگر بارها 
و بارها بر نقش تعیین کننده و حساس مدیریت در ورزش تاکید کرده ایم. 
ورزش ایران با توجه به ظرفیت باال و مناســب برای رشد وپیشرفت و 
ارتقای جایگاه بین المللی و جهانی خود باید درســت و مدبرانه و علمی و 
انقالبی مدیریت شود ، موانع ساختاری یا ساختگی آن با قاطعیت برطرف 
شــوند و به سوی پیشرفت و » قویتر شدن« حر کت کند، در این صورت 
هم موفقیت ها و افتخار آفرینی ها در حجم گسترده تر ودرخشانتری تداوم 
خواهد یافت و هم بدخواهان ودشمنان سرفرازی و افتخار آفرینی ورزش 

ایران سیلی های سنگین تری خواهند خورد...

... به سوی »قوی تر شدن«

نکته  ورزشی

شکست استقالل مقابل تیم ملی دانشجویان 
تیم فوتبال اســتقالل در مصافی تدارکاتی مقابل تیم ملی دانشجویان، تن به 
شکست یک بر صفر داد. در چارچوب دیدار تدارکاتی، دو تیم استقالل و تیم ملی 
دانشجویان ایران دیروز به مصاف هم رفتند که این بازی در پایان با برتری یک گله 
تیم ملی دانشجویان پایان یافت .تک گل این بازی را محمد اوسانی در دقیقه 90 به 
ثمر رساند.تیم استقالل در این بازی دوستانه با ترکیب سید حسین حسینی،عارف 
آقاسی،محمد حسین مرادمند،محمد دانشگر،جعفر سلمانی،مهدی مهدی پور،آرش 
رضاوند،ســبحان خاقانی،وریا غفوری،آرمان رمضانی و امین قاسمی نژاد به میدان 
 رفت.در طول این بازی رشــید مظاهری، ســیاوش یزدانی، روزبه چشــمی، زبیر 
نیک نفس، ارسالن مطهری، فردین رابط، سعید مهری، محمد جواد به آفرین، بابک 
مرادی، محمدرضا آزادی و رضا آذری برای استقالل به صورت تعویضی به میدان 
رفتند.در این مصاف تدارکاتی، سهم تیم فوتبال استقالل در ایجاد موقعیت بسیار 
بیشتر از حریفش بود و آبی پوشان توسط رمضانی، قاسمی نژاد، سلمانی، مطهری، 
آزادی، رابط، خاقانی و... می توانســتند به گل برســند که ضربات این بازیکنان با 
واکنش عالی دروازه بان تیم دانشــجویان و گاهی برخورد با دیرک دروازه، به گل 
تبدیل نشد.همچنین دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در اواسط 
این بازی در محل برگزاری مســابقه حاضر شد و با فرهاد مجیدی برخورد گرمی 

داشت.او به همراه مهدوی کیا این بازی را از نزدیک تماشا کرد.

حدادی فر: به هیچ وجه زیر بار بازی خداحافظی نمی روم
قاسم حدادی فر کاپیتان ســال های اخیر تیم فوتبال ذوب آهن گفت، تصور 
نمی کرده اســت که با چنین اتفاقاتی از تیم محبوبش خداحافظی کند.قاســم 
حدادی فر در مورد خداحافظی اش از ذوب آهن اظهار داشت: رفتن همیشه سخت 
است و اتفاقاتی افتاد که البته برای من سخت تر شد. در گذشته دیده بودم که چه 
شــرایطی برای بازیکنانی مثل صلصالی، مهدی رجب زاده و اسماعیل فرهادی به 
وجود آمده بود و انتظار برخی چیزها را داشتم، اما فکر نمی کردم با چنین اتفاقاتی 
از ذوب آهن خداحافظی کنم. حاال هــم کاری نمی توان انجام داد و امیدوارم که 
برای باشــگاه اتفاقات خوبی رخ دهد. البته این را هم بگویم که همیشه با باشگاه 
رابطه خوبی داشــتم و خودم را مدیون ذوب آهن می دانم.وی افزود: بحث مهمی 
که دوســت دارم در موردش صحبت کنم، آمادگی بدنی ام اســت، چون من در 
صحت و سالمت قرار دارم و حتی آقای تارتار چند هفته پیش در یک برنامه زنده 
تلویزیونی به این موضوع اشــاره کرد که از شــرایط خوب بدنی من تعجب کرده 
بود و حتی مرا الگوی جوان ها دانســت. حاال نمی دانم یک هفته بعد چه اتفاقاتی 
رخ داد که نظر ایشان عوض شد.من در سکوت کامل خداحافظی کردم و دوست 
دارم ذوب آهن نیز آرامش داشته باشد. من به هیچ وجه طلبکار نبوده و نیستم و 
همیشه به چیزی جز ذوب آهن و موفقیت تیم فکر نکردم.وی راجع به اینکه گفته 
می شود باشــگاه قصد دارد برای او بازی خداحافظی ترتیب بدهد تا این بازیکن 

در بازی با ســپاهان در هفته چهارم خداحافظی کند، گفت: من دوست داشتم با 
پیراهــن ذوب آهن خداحافظی کنم و به پیراهن این تیم وفادارم. در حال حاضر 
شــرایط مساعد نیست که کنار تیم باشم و ذوب آهن نیز نیاز به آرامش دارد. من 
برای ذوب آهن آرزوی موفقیت دارم و همیشــه یاد گرفتــم صادقانه رفتار کنم. 
اینکه می گویند در هفته چهارم خداحافظی می کنم، درست نیست و من چنین 

تصمیمی ندارم. به هیچ وجه زیر بار بازی خداحافظی نمی روم.
اتمام مهلت مربی ایتالیایی و بسته شدن پنجره پدیده 

پنجره نقل و انتقاالتی باشــگاه پدیده به دلیــل بدهی به مربی ایتالیایی دو 
فصل قبل این تیم بســته شد. در حالی که قرار بود روز دوشنبه هفته گذشته به 
دلیل بدهی ۷3 هزار دالری باشگاه پدیده به استفانو کوزین، مربی دو فصل قبل 
این تیم پنجره نقل و انتقاالتی این تیم بسته شود، مدیربرنامه های این مربی پس 
از صحبت به مدیران باشــگاه، فرصتی دو روزه داد تا این بدهی و جریمه فیفا را 
پرداخت کنند.مدیران این باشــگاه مشهدی نیز از این فرصت استفاده نکردند تا 
کوزیــن ایتالیایــی نامه ای به فیفا بزند و اعالم کند که پولی به حســاب او واریز 
نشده است و همین امر موجب شد تا فیفا پنجره نقل و انتقاالتی پدیده را ببندد.
باشــگاه پدیده فرصت کمی دارد تا ایــن بدهی ۷3 هزار دالری به همراه جریمه 
۷۵00 فرانکی فیفا را پرداخت کند، در غیر این صورت به لیگ دسته یک سقوط 

خواهد کرد.

اخبار کوتاه از فوتبالاخبار کوتاه از فوتبال

رقم یک میلیارد یورویی 
برای فسخ جواهر بارسلونا!

باشگاه بارسلونا قرارداد بازیکن 
جوان خود را تا سال ۲0۲۶ تمدید 

کرد.
پــدری بعد از درخشــش در 
الس پالماس بــود که مورد توجه 
بارســلونا قرار گرفت و رســما به 

این تیم پیوســت.او در دو فصل اخیر نمایش درخشــانی داشته است و جزو 
گزینه های توپ طال در ســال ۲0۲1 است.باشگاه بارسلونا تجربه تلخی درباره 
نیمار داشــت به همین خاطر از اشتباه خود درس گرفت و رقم فسخ قرارداد 
بسیار باالیی برای پدری گذاشت.باشگاه بارسلونا اعالم کرد که قرارداد پدری را 
تا سال ۲0۲۶ تمدید کرد و رقم فسخ قرارداد او یک میلیارد یورو است تا هیچ 

باشگاهی جرات نزدیک شدن به این بازیکن را نداشته باشد.
پدری 1۸ ساله که وارد سال پایانی قراردادش با بارسلونا شده بود، نامش 
در بین 30 نامزد نهایی کسب توپ طالی ۲0۲1 قرار گرفته است. این  هافبک 
جوان تابســتان ۲0۲0 از الس پالماس به بارســلونا پیوســت و فصل گذشته 
عملکرد فوق العاده ای از خود برجای گذاشت.پدری در ادامه به تیم ملی اسپانیا 
دعوت شــد و در تیم تحت هدایت لوئیس انریکه هم جایگاه ثابتی برای خود 
دســت و پا کرد و ضمن کمک به اسپانیا برای رسیدن به مرحله نیمه نهایی 
یورو ۲0۲0، در نهایت به عنوان بهترین بازیکن جوان این تورنمنت معرفی شد.

پیروزی قاطع برزیل برابر اروگوئه
 و برد خفیف آرژانتین

دیدارهــای هفته دوازدهم مرحله انتخابی جــام جهانی ۲0۲۲ آمریکای 
جنوبی با پیروزی تیم های ملــی برزیل و آرژانتین و توقف تیم های اروگوئه و 

کلمبیا به پایان رسید.
 دوازدهمین دور از بازی های مرحله انتخابی جام جهانی ۲0۲۲ در منطقه 
آمریکای التین، دیروز برگزار شد که در پایان آنها تیم های ملی آرژانتین، برزیل 
و شیلی به پیروزی رســیدند. تیم ملی آرژانتین در ورزشگاه مونومنتال شهر 
 بوئنوس آیرس به مصاف پرو رفت و موفق شد میهمانش را با نتیجه یک بر صفر
شکســت دهد. تک گل این بازی را الئوتارو مارتینــس در دقیقه 43 به ثمر 
 برساند. برزیل هم در مصافی خانگی برابر اروگوئه، این تیم را با نتیجه 4 بر یک

از پیش رو برداشــت. نیمار در دقیقه 10، رافینیا دو بار در دقایق 1۸ و ۵9 و 
گابریل باربوسا در دقیقه ۸3 گل های تیم ملی برزیل را به ثمر رساندند و تنها 
گل اروگوئه را هم لوئیس سوارس در دقیقه ۷۷ زد. مصاف تیم ملی کلمبیا با 
میهمانش اکوادور هم در حالی با تســاوی بدون گل به پایان رسید که کمک 

داور ویدئویی در دقیقه 10۵ گل کلمبیایی ها را مردود اعالم کرد.
در آخرین بازی نیز تیم ملی شــیلی به آســانی و با نتیجه 3 بر صفر بر 
میهمانش ونزوئال غلبه کرد. اریک پولگار دو بار در دقایق 1۸ و 3۷ و بن بررتون 

در دقیقه ۷3 گل های شیلی را به ثمر رساندند.
جدول رده بندی مرحلــه انتخابی جام جهانی ۲0۲۲ در منطقه آمریکای 
التین در حالی که بازی رو در روی تیم های ملی برزیل و آرژانتین نیمه تمام 

ماند و به زمان دیگری موکول شده، به شرح زیر است:

تقابل دو تیم مدعی در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا

الهالل- پرسپولیس؛ جذاب و حساس مثل فینال
گل محمدی:  نباید اسیر اتفاقات بازی شویم

قهرمانی مقتدرانه فوالد سیرجان در مسابقات والیبال باشگاه های آسیا 

صفحه 9
 شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰
9 ربیع االول ۱۴۴۳ - شماره ۲۲۸۶۴

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

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

برابر رأی شــماره 944- 1400/6/10  هیئت پنجم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت بهار تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمود قربانی فرزند عزیز به شــماره شناســنامه 113 
صادره از بهار در ششدانگ یک قطعه چهاردیواری جهت الحاق به پالک 6379 فرعی به 
مســاحت 86/41 مترمربع پالک 11795 فرعــی از 139 اصلی واقع در بخش چهار حوزه 
ثبت ملک بهار خریداری مع الواســطه از مالک رسمی آقای لطف اله یزدانی محرز گردیده 
اســت. لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود 
درصورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی 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، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی اســت درصــورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/7/24                    تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/8/9
جالل حدادی- رئیس ثبت اسناد و امالک بهار ۲۶۵- م الف

آگهی ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان اهواز
بدینوســیله اعالم می گردد: اسامی اشخاصی که پرونده کالسه آنها در اجرای قانون 
فــوق در هیئت های حل اختالف موضوع ماده یــک آیین نامه منجر به صدور رای 
گردیــده برابر ماده 3 قانــون مزبور مراتب در دو نوبت بــه فاصله پانزده روز جهت 
اطالع عموم آگهی می شــود تا هرکس نســبت به تصرفات مفروزه و مالکیت آنان 
اعتراض داشــته باشــد از تاریخ انتشــار نوبت اول این آگهی بمدت دو ماه اعتراض 
خود را مســتقیما به اداره ثبت اسناد و امالک اهواز تســلیم و رسید دریافت نمایند 
و معترض مکلف اســت ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست به 
 مقامات قضایی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواســت اخذ و به اداره ثبت محل تحویل 

نمایند.
1- برابر رای شــماره 1382-1400 مورخ 1400/7/12 خانم/ آقای ســعید عرب 
فرزند محمدعلی به ش ش 59 صادره از شوشــتر کد ملی 1881530833 نسبت به 
سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب ساختمان به مساحت 156/73 مترمربع در 
قسمتی از ششــدانگ پالک 1124 و 2620/1125 واقع در بخش 2 اخبار خروجی 

بنام آقایان دولتی قرارداد واگذاری اراضی شهرداری اهواز
2- برابر رای شــماره 1384-1400 مورخ 1400/7/12 خانم/ آقای صدیقه حمایتی 
فرزند حاجی به ش ش 148 صادره از شوشــتر کد ملی 1881558029 نســبت به 
سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب ساختمان به مساحت 156/73 مترمربع در 
قسمتی از ششــدانگ پالک 1124 و 2620/1125 واقع در بخش 2 اخبار خروجی 

بنام آقایان دولتی قرارداد واگذاری اراضی شهرداری اهواز
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/7/24             تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/8/10
نصرت اهلل- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو اهواز

 5/11340م الف

آگهی تحدید حدود اختصاصی
حوزه ثبتی سبزوار

پیــرو آگهی تحدید حدود  قبلی که به موجب مقررات ماده 14 قانون ثبت منتشــر 
گردیده اینک برحســب درخواست واصله مستند به ماده مذکور و ماده 61 آیین نامه 
قانون ثبت تحدید حدود یک قســمت از امالک واقع در بخش 3 سبزوار حوزه ثبتی 

این واحد به شرح زیر می باشد:
بخش 3 سبزوار- پالک 6- اصلی- مزرعه کلوت

156 فرعی- ششدانگ زمین مزروعی- مهدی عبدلی فرزند حسین و غیره
 تاریخ تحدید: دوشنبه 1400/08/17 ساعت 8 صبح

 انجام خواهد شد.
لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و مجاورین شماره های 
فوق الذکر بوســیله این آگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل 
حضور به هم رســانید. چنانچه هر یــک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در 
موقع مقرر حاضر نباشــند مطابق ماده 15 قانون مزبــور ملک مورد آگهی با حدود 
اظهار شــده از طرف مجاورین تحدید خواهد شــد و اعتراضات مجاورین نسبت به 
حــدود و حقوق ارتفاقی و نیــز صاحبان امالک که در موقع مقــرر حاضر نبوده اند 
مطابــق ماده 20 قانون ثبت فقط تا 30 روز از تاریــخ تحدید حدود پذیرفته خواهد 
شــد و در اجرای تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی 
معترضین می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست 
اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ 
و به این اداره تســلیم نمایند در غیر این صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی 
می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواســت را دریافت و به 
اداره ثبت تســلیم نماید. اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت 

مقررات ادامه می دهد.
تاریخ انتشار: شنبه 1400/07/24

علی آب باریکی- رئیس ثبت اسناد و امالک سبزوار

)کلیه مدارک( ســند مالکیت، برگ ســبز، کارت خودرو خودرو 
ســواری ام وی ام تیپ X33 مدل 1393 رنگ ســفید روغنی 
شاسی  شماره   MVM484FAFE030806 موتور  شــماره 
NATGBAXK2E1031149 شــماره پالک 399 ب 44 
ایران 61 به نام ناصر اســمعیلی مفقود گردیده از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

برنامه پخش زنده مسابقات ورزشی از تلویزیون
شنبه 24 مهر 1400

هفته 8 لیگ برتر انگلیس
*واتفورد......................................................لیورپول)ساعت 1۵:00- شبکه ورزش(

هفته 8 بوندسلیگا آلمان
*دورتموند.................................................ماینتس)ساعت 1۷:00- شبکه ورزش(

هفته 8 سری آ ایتالیا
*التزیو.............................................................اینتر)ساعت 19:30- شبکه ورزش(
*آث میالن........................................هالس ورونا)ساعت ۲۲:1۵- شبکه ورزش(

لیگ قهرمانان آسیا
*پرسپولیس.....................................................الهالل)ساعت ۲1:30- شبکه سه(

سهشنبه 27 مهر 1400
*پیکان................................................................نفت  مسجدسلیمان)ساعت1۶:00(
*پدیده مشهد............................................................آلومینیوم اراک)ساعت1۶:00(
*نساجی مازندران.........................................................فجر سپاسی)ساعت1۶:00(
*سپاهان.....................................................................مس رفسنجان)ساعت1۸:00(
*فوالد...........................................................................................پرسپولیس)لغو شد(

چهارشنبه 28 مهر 1400
*گل گهرسیرجان...................................................................تراکتور)ساعت1۶:00(
*استقالل....................................................................................هوادار)ساعت1۸:00(
*صنعت نفت آبادان...........................................................ذوب آهن)ساعت1۸:00(

برنامه هفته نخست لیگ برترفوتبال ایران

اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه 3 شهر تهران اعالم می نماید پیرو آگهی مندرج در روزنامه کیهان در تاریخ های 
1400/7/3 و 1400/7/19 در خصوص مناقصه موقوفه مرحوم ابوالحسن عمیدی نوری جهت تکمیل فاز دوم بیمارستان 
ســوانح سوختگی بدین وسیله مراتب  کن لم یکن شــدن جلسه مناقصه مذکور را اعالم نموده لذا از اشخاصی که اسناد 
مناقصه مربوطه را خریداری نموده اند تقاضا می شود جهت استرداد وجوه پرداختی با در دست داشتن اسناد یاد شده به اداره 

سیدحسین حسینیاوقاف و امور خیریه ناحیه 3 مراجعه نمایند.
رئیس ناحیه ۳ اوقاف و امور خیریه شهر تهران )ادارات شرق و جنوب(

»خالصه آگهی مناقصه«

اخطار و ابالغ
آقای وحید گیاهی فرزند محمدحســین همسر شما بانو مرضیه علیکی فرزند خلیل به موجب 
حکــم صــادره از دادگاه به دفتر خانه مراجعه و تصمیم بر مطلقــه نمودن خود را دارد لذا به 
موجــب این آگهی به شــما اخطار و ابالغ می گردد که پس از نشــر آن ظرف یک هفته به 
دفترخانه مراجعه و ذیل اوراق و اســناد را امضاء در غیر این صورت طالق همســر شما یک 

طرفه به ثبت خواهد رسید.
دادنامه شماره 140025390004624583 صادره از شعبه اول دادگاه خانواده سبزوار

نشانی: سبزوار - خیابان بیهق - نبش بیهق 37
عباس مطهری نژاد - سردفتر ازدواج 9 و طالق ۲ سبزوار

شناسنامه مالکیت )برگ ســبز( خودرو سواری پژو تیپ 206 
آریان مدل 1391 به رنگ ســفید روغنی به شــماره انتظامی 
777 ص 74 ایــران 62 به شــماره موتور 15590002752 و 
به شماره شاسی  NAAP41FD2CJ605746 مربوط به 
خدیجه مهاجر منقوش مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد.

جدول رده بندی مقدماتی جام جهانی- منطقه آمریکای جنوبی
امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختتساویبردبازيتیم

2642231-111101. برزیل

1961325-21174. آرژانتین

3125252013717. اکوادور

16-4123721616. کلمبیا

316-5124441417. اروگوئه

13-6123451414. شیلی

812-7123361725. بولیوی

812-812264917. پاراگوئه

911-9123271019. پرو

147-1012219822. ونزوئال

تیم والیبال فوالد سیرجان به عنوان قهرمانی باشگاه های مردان آسیا دست یافت.
مرحله  نهایی بیســت ویکمین دوره رقابت های قهرمانی باشــگاه های مردان آســیا دیروزبا انجام دو دیدار در شهر ناخون 
راتچاسیما تایلند به پایان رسید. در دیدار نهایی تیم فوالد سیرجان نماینده ایران به مصاف العربی قطر رفت و سه بر یک این 
تیم را شکست داد و جام قهرمانی را باالی سر برد. نماینده ایران در مرحله مقدماتی هم تیم العربی را سه بر یک شکست داده 
بود.شــاگردان ســعید رضایی در چهار ست و به ترتیب با نتایج ۲۵ بر 19، ۲1 بر ۲۵، ۲۵ بر ۲3، ۲۵ بر ۲۲ به پیروزی رسیده 

و جام قهرمانی را به نام خود زدند.
بدین ترتیب تیم فوالد سیرجان با کسب ۶ برد متوالی به مقام قهرمانی سال ۲0۲1 باشگاه های مردان آسیا دست یافت تا 

هشتمین نماینده ایران در این رقابت ها در نخستین حضور آسیایی نیز قهرمان شود.
پیش از این هفت تیم باشــگاهی ایران حضور در رقابت های قهرمانی والیبال مردان آســیا را تجربه کرده بودند که شامل 
تیم های پیکان، صنام، سایپا، کاله مازندران، متین ورامین، بانک سرمایه و خاتم اردکان بودند و فوالد سیرجان هشتمین نماینده 

ایران در این رقابت هاست.
پیش از مســابقه فوالد سیرجان و العربی قطر، دو تیم راتچاسیما تایلند و باروستنیک آلماتی قزاقستان به مصاف یکدیگر 

رفتند و نماینده قزاقستان با شکست سه بر صفر میزبان به مقام سومی دست یافت.


