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ورزشی
مالزی ،اسکواشبازان رژیم صهیونیستی را
به مسابقات جهانی راه نداد

مقامــات دولــت مالــزی اجــازه ورود تیــم اســکواش
رژیم صهیونیســتی به این کشور برای حضور در مسابقات جهانی را
ندادهاند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم ،مالزی در حالی میزبان مسابقات پیشروی
جهانی اســکواش اســت که مقامات این کشــور اجازه ورود تیم اســکواش
رژیم صهیونیســتی به این کشــور را صادر نکردهاند .اتحادیه اسکواش رژیم
صهیونیستی هم اعالم کرده در صورتی که این اتحادیه مطمئن نشود که این
تیم میتواند در مســابقات قهرمانی جهان که قرار است ماه آینده میالدی در
کشور مالزی برگزار شود ،شرکت نکند ،به فدراسیون جهانی اسکواش شکایت
خواهد کرد.
جرارد مونتیرو ،رئیساتحادیه اســکواش مالزی در پاســخ به درخواست
رئیسفدراسیون جهانی اســکواش گفته است که این کشور نمیتواند امنیت
و رفاه اعضای تیم رژیم صهیونیســتی را تضمین کند و همین باعث اعتراض
صهیونیستها شده است .رژیم صهیونیستی و مالزی روابط دیپلماتیک خود را
حفظ نکردهاند و صهیونیســتها هم از سفر به این کشور در جنوب آسیا منع
شدهاند .ماهاتیر محمد ،نخستوزیر سابق مالزی ،زمانی گفته بود که «خوشحال
اســت که به او برچسب یهودسِــتیز زدهاند ».مسابقات جهانی اسکواش که از
تاریخ  7دسامبر ( 16آذر) آغاز میشود ،ابتدا قرار بود در نیوزیلند برگزار شود،
امــا در نتیجه محدودیتهایی که در این کشــور به خاطر همهگیری ویروس
کرونا وضع شد ،میزبانی به مالزی منتقل شد .آویو بوشینسکی ،رئیساتحادیه
اسکواش رژیم صهیونیستی ،پیشــنهاد انتقال مسابقات جهانی به اسرائیل را
داده است .در سال  ،2019کمیته بینالمللی پارالمپیک حق میزبانی مسابقات
را در همان ســال از مالزی ســلب کرد چون مقامات این کشور اجازه شرکت
ورزشکاران رژیم صهیونیستی را نداد.

اخبار کوتاه از فوتبال

مشکل بازیکنان خارجی استقالل چیست؟
به دنبال برداشته شــدن ممنوعیت جذب بازیکن خارجی در لیگ برتر و
همچنین درخواست برخی باشگاهها برای در اختیار گرفتن تبلیغات محیطی،
فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ شرط ارائه ضمانتنامه بانکی را برای باشگاههای
خواهان اســتفاده از بازیکنان خارجی قرار دادهاند .استقالل یکی از باشگاههایی
بود که پس از برداشــته شــدن این قانون ،اقدام به جذب بازیکن خارجی کرد
و کوین یامگا و رودی ژســتد را به خدمت گرفت که برای اســتفاده از آنها باید
ضمانتنامه ارائه میکرد .این در حالی است که طبق نامه وزارت ورزش و جوانان
که مالکیت دو باشــگاه استقالل و پرســپولیس را در اختیار دارد ،سرخابیها
نمیتواننــد ضمانتنامه بانکی ارائه کنند و در این رابطه ممنوعیت دارند .با این
حال هماکنون باشگاه استقالل برای بازی دادن به کوین یامگان و رودی ژستد،
دو بازیکن خود دچار مشکل شده است ،در حالی که این دو بازیکن کارت بازی
دارند و در هفتههای گذشته نیز در ترکیب آبیپوشان قرار گرفتند.
احتمال  ۲۵دقیقهای شدن وقت استراحت بین دو نیمه
نشــریه «دیلیمیل» انگلیس در گزارشــی اختصاصی خبــر داد؛ هیئت
بینالمللی فوتبال ( )IFABب ه عنوان تنها نهاد قانونگذار در این رشــته ورزشی،
پیشنهاد افزایش وقت استراحت بین دو نیمه در بازیهای فوتبال را از  15دقیقه
به  25دقیقه مورد بررســی قرار میدهد .اعضای این هیئت قرار است امروز در
نشست ساالنه خود که نمایندگان فیفا هم در آن حضور خواهند داشت ،در این
باره بحث و تبادل نظر کنند .کنفدراسیون فوتبال آمریکای جنوبی (کنمبل) این
پیشنهاد را ارائه داده است و مسئوالن این کنفدراسیون معتقد هستند ،فوتبال
هم همانند مســابقه ساالنه فوتبال آمریکایی موســوم به «سوپربول» میتواند
برنامههایی مفرح و سرگرمکننده بین دو نیمه داشته باشد.

برنامه دیدارهای هفته هفتم لیگ برتر فوتبال

دوشنبه  8آذر 1400
*پیکان.............................................................گل گهرسیرجان (ساعت )15
*صنعت نفت آبادان ....................................................استقالل (ساعت )16
*سپاهان  .......................................................نساجی مازندران (ساعت )16
*مس رفسنجان  ..............................................................هوادار (ساعت )16
ت مسجدسلیمان (ساعت )18
*پرسپولیس  ............................................نف 
ﺳﻪشنبه  9آذر 1400
*پدیده مشهد  .......................................................فجر سپاسی(ساعت )15
*آلومینیوم اراک  .....................................................ذوب آهن (ساعت )15
*فوالد  .............................................................................تراکتور (ساعت )16

آگهی مزایده اموال غیرمنقول

پرونده اجرایی له خانم فاطمه احمدی فرزند صمد به شــماره ملی 0371956341
علیه آقای علیرضا قاسمی قاسمآبادی فرزند غالمعلی به شماره ملی 0520710231
مستند به سند ازدواج  1394/11/15-1502تنظیمی دفترخانه ازدواج  53اراک در
قبال مبلغ  10/810/000/000ریال(ده میلیارد و هشــتصد و ده میلیون ریال) اعم
از اصل طلب بستانکار و ســایر هزینهها تا روز پنجشنبه مورخ (1400/09/18روز
مزایده) و مبلغ  540/100/000ریال نیمعشر اجرایی به کالسه  1400478تشکیل
و اجراییــه در تاریــخ  1400/03/18ابالغ و رعایت مــاده  111آییننامه اجرا نیز
گردیده اســت .مورد مزایده عبارت است از همگی و تمامت ششدانگ پالک ثبتی
 134فرعــی از  9اصلــی ،مفروز و مجزا شــده از فرعی از اصلــی مذکور ،قطعه
 44در طبقــه و واقع در بخش  03ناحیه  00حوزه ثبــت ملک منطقه یک اراک
استان مرکزی به مساحت  497/54مترمربع با شماره مستند مالکیت  2025تاریخ
 1396/07/10موضوع سند مالکیت اصلی بشماره چاپی  580534سری الف سال
 98با شــماره دفتر الکترونیکــی  139820305001019627به نام آقای علیرضا
قاســمی قاسمآبادی ثبت گردیده است .و حدود و مشخصات آن بدین شرح است:
شماال :دیواریست بطول ( )19/60نوزده متر و شصت سانتیمتر به اراضی باقیمانده
پالک اصلی شرقا :در دو قســمت اول دیواریست بطول( (22/04بیست و دو متر
و چهار ســانتیمتر به اراضی باقیمانده پالک اصلی دوم دیواریســت بطول()4/19
چهار متر و نوزده ســانتیمتر به اراضی باقیمانده پالک اصلی جنوبا :در سه قسمت
که قســمت دوم آن شرقی اســت .اول دیواریســت بطول( )13/44سیزده متر و
چهل و چهار ســانتیمتر به اراضی باقیمانده پالک اصلی مذکور دوم دیواریســت
بطول( )2/30دو متر و سی سانتیمتر به اراضی باقیمانده پالک اصلی مذکور سوم
دیواریســت بطول( )4/00چهار متر به اراضی باقیمانده پالک اصلی مذکور غربا:
درب و دیواریســت بطول( )28/30بیست و هشــت متر و سی سانتیمتر به شارع.
مشــخصات ملک مورد نظر :ملک بصورت زمین و براســاس سند مالکیت دارای
مســاحت  497/54مترمربع است .براساس طرح هادی مصوب روستای قاسمآباد
قرهکهریــز زمین دارای کاربری مســکونی و در ضلع غربی حــدود  90مترمربع
عقبنشــینی تعریض معبر  10متری دارد .نظریه کارشناســی :با توجه به مطالب
مذکور و با در نظر گرفتن کلیه عوامل موثر در امر کارشناســی ،منجمله :موقعیت
محلی و منطقهای روســتای قاســمآباد و زمین مورد نظر ،دسترسی به امکانات و
تســهیالت و خدمات ،نوع مدرک مالکیت ،نوع کاربری ،مرغوبیت و عرف محل،
گــذر ملک ،وضعیت بازار ،میزان عرضه و تقاضا ،آخرین معامالت انجام شــده در
منطقه و بدون در نظر گرفتن طرحهای آتی و عقبنشینی و هرگونه بدهی و دیون
احتمالی دهیاری ،دارایی و ارگانهای دولتی و خصوصی و بانکها ،ارزش پایه شش
دانگ زمین مورد نظر با وضع موجود جمعا به مبلغ  3/552/780/000ریال معادل
سیصد و پنجاه و پنج میلیون و دویست و هفتاد و هشت هزار تومان بعنوان قیمت
پایه مزایده توسط(کارشــناس رسمی دادگستری) در مورخ  1400/07/03ارزیابی
گردید .تمامت ششــدانگ پالک فوق در قبال طلب بستانکار و نیم عشر اجرایی
و سایر هزینهها در روز پنجشــنبه مورخ  1400/09/18از ساعت  9صبح الی 12
ظهر در محل اجرای ثبت اراک از طریق مزایده فروش میرســد و مزایده از مبالغ
فوق شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی از طرف خریداران فروخته خواهد شد.
شــرکت در مزایده برای عموم آزاد و طبق ماده  136شــرکت در مزایده منوط به
پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناســی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار
یا نماینده قانونی وی در جلســه مزایده است و همچنین خریدار میتواند در وقت
مقرر در جلســه مزایده شــرکت و قبل از برگزاری مزایده از ملک موصوف واقع
در اراک -کیلومتر  20جاده قرهکهریز -روســتای قاســمآباد قرهکهریز -خیابان
شــهید داود قویدل -زمین روبروی ساختمان غالمعلی قاسمی قاسمآبادی دیدن
نماید .کلیه بدهیها و ســایر هزینههای انتقال به عهده خریدار میباشد و میزان
بدهیهای مذکور مشــخص نیست و تنظیم ســند انتقال موکول به ارائه مفاصا
حســاب دارایی و عوارض شهرداری است و چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیل
رســمی غیرمترقبه باشد روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مزایده
برگزار خواهد شد .تاریخ انتشار :پنجشنبه 1400/09/04
م/الف496

رئیس اجرای اسناد رسمی اراک -منصوری

پایان هفته ششم لیگ برتر فوتبال

سومین تساوی متوالی استقالل این بار در سیرجان
پرسپولیس با برتری برابر نفت به جمع مدعیان بازگشت
سرویس ورزشی-
هفته ششــم رقابتهای لیگ برتر فوتبــال ایران روز
گذشــته با برگزاری  8دیدار به پایان رسید و در مهمترین
دیدارهای این هفته جدال گل گهر سیرجان و استقالل تهران
به تساوی رسید و تیم پرسپولیس در تهران برابر نفت آبادان
به برتری یک بر صفر دست یافت.
دیروز در ورزشــگاه آزادی تیم پرسپولیس در مقابل چشم
 5هزار تماشــاگر مشتاق این باشگاه برابر نفت آبادان قرار گرفت
و در پایان با یک گل به پیروزی رســید .تک گل پرســپولیس را
در این بازی میالد ســرلک در دقیقه  72به ثمر رســاند .دو تیم
در نیمه نخست فرصت چندانی برای گلزنی نداشتند و موقعیت
خطرناکی روی دروازهها به دســت نیامد تا بازیکنان با تســاوی
بدون گل به رختکن بروند .در نیمه دوم فشــار تیم پرسپولیس
برای فتح دروازه نفت بیشتر شــد تا اینکه در دقیقه  72حرکت
بازیکنان پرســپولیس از ســمت چپ باعث شد تا توپ به میالد
سرلک برسد و او با ضربه تماشایی از زاویه بسته دروازه را گشود
تا پرسپولیس به گل برسد.
در ادامه دو تیم حمالتی روی دوازه یکدیگر داشتند اما توپی
از خط دروازهها نگذشــت تا شاگردان گل محمدی به سه امتیاز
بازی دست پیدا کنند.

تساوی استقالل و گل گهر در سیرجان

در ســیرجان تیم فوتبال اســتقالل برابر گل گهر سیرجان به
نتیجه تســاوی رسید تا سومین بازی را بدون کسب پیروزی پشت
سر بگذارد و فرصت رسیدن به صدر جدول را از دست بدهد .نیمه
نخســت این بازی در حالی به پایان رسید که اغلب دقایق بازی در
میانه زمین در جریان بود و کمتر میل تهاجمی نزد دو تیم به چشم
میخورد .آبیپوشــان تنها در دو نوبت تا حدودی روی دروازه گل
گهر خطرساز شدند که هیچیک از این توپها به ثمر ننشست.تنها
صحنه بحث بر انگیز در نیمه اول ،صحنهای مشــکوک به برخورد
توپ به دســت مدافعــان گل گهر داخل محوطــه جریمه بود که
استقاللیها معتقد به پنالتی بودند ولی داور چنین اعتقادی نداشت.
در دقیقــه  ۶۰اولیــن صحنه جدی و خطر بــزرگ این بازی

خلق شد که آن هم سهم استقالل بود .جعفر سلمانی با فرار پشت
مدافعان گلگهر پاس بلند ســیاوش یزدانــی را دریافت کرد و در
موقعیت تکبهتک با دروازه بان حریف قرار گرفت که ضربه بازیکن
استقالل توسط اکبرمنادی راهی کرنر شد.در نهایت این بازی بدون
رد و بدل شــدن گل و با نتیجه مساوی به پایان رسید تا استقالل
 ۱۲امتیازی شده و در رده سوم جدول قرار گیرد و گل گهر نیز ۱۰
امتیازی شده و موقتا در جایگاه پنجم قرار گیرد.
اتفاق ویژه این مســابقه ،محرومیت «رودی ژستد» و «کوین
یامگا» دو مهاجم خارجی اســتقالل بود که با اعالم سازمان لیگ،
اجازه حضور در زمیــن را به دلیل عدم ارائه ضمانتهای الزم پیدا
نکردند و فرهاد مجیدی دقایقی قبل از شروع این دیدار مجبور شد
ترکیبش را تغییر بدهد .استقالل پس از  ۳پیروزی پیاپی در ابتدای
لیگ ،در سه هفته متوالی مساوی کرد و در دو بازی آخر نیز موفق
به گلزنی نشده است.

 ۳شرط مهم برای ماندن وزنهبرداری در المپیک ۲۰۲۴

کمیته بینالمللی المپیک سه شرط را برای وزنه برداری در نظر گرفته که در صورت عملی شدن آنها سایه
حذف از المپیک میتواند از روی سر این رشته برداشته شود.
کمیته بینالمللی المپیک قرار اســت در تاریخ  ۲۹ژانویه تا اول فوریه  ۹( ۲۰۲۲تا  ۱۲بهمن) رشــتههای حاضر در
بازیهای المپیک  ۲۰۲۴را تایید نهایی کند.وزنه برداری با توجه به رســواییهای دوپینگ و فســادهای مالی که داشته و
مهمتر اینکه مسئوالن آن در این فسادها دست داشتهاند ،در بحرانیترین شرایط خود به سر میبرد .اولتیماتومهای کمیته
بینالمللی المپیک هم باعث شــده این رشته برای حضور در بازیهای المپیک ۲۰۲۴کامال بر لبه تیغ قرار داشته باشد و
خطر حذف از المپیک همچنان این رشــته با قدمت را تهدید میکند .نکته مهم این است کمیته بینالمللی المپیک سه
شرط اساسی برای وزنه برداری گذاشته تا در المپیک باقی بماند .اولین شرط آن ایجاد مدیریت جدید در فدراسیون جهانی
اســت .شرط دوم پاک بودن این رشته در بازیهای المپیک توکیو بود و شرط سوم تغییر پرسنل است تا افرادی که قبال
در دوران فساد فدراسیون جهانی در راس کار بودند دوباره امور را به دست نگیرند .فدراسیون وزنه برداری در حال حاضر
نتوانســته تمام شــروط کمیته بینالمللی المپیک را عملی کند و حتی اکنون بحث این مطرح شده که احتماال انتخابات
آن به تعویق بیفتد .با توجه به مدت زمان کمی که باقی مانده تا  IOCمهر تایید نهایی روی رشتهها المپیک  ۲۰۲۴بزند،
وزنه برداری روزهای حساسی را پیش رو دارد و اگر شروط را عملی نکند ممکن است مجبور به وداع با المپیک شود.
انتخابات فدراسیون جهانی قرار بود اواخر آذر در تاشکند ازبکستان برگزار شود اما هنوز کاندیداها تایید صالحیت و معرفی
نشدهاند از این رو این احتمال وجود دارد انتخابات به اواخر ماه ژانویه  ۲۰۲۲موکول شود.

دومین پیروزی متوالی فوالد

در سایر دیدارهای دیروز ،در شیراز سپاهان مهمان فجر سپاسی
بود که این دیدار با پیروزی  ۲بر صفر زرد پوشــان اصفهانی به پایان
رســید .در این دیدار ابتدا عزتاهلل پورقاز در دقیقه  ۳۵روی ارســال
فرشــاد احمدزاده از روی ضربه ایســتگاهی ،گل نخست سپاهان را
با ضربه ســر به ثمر رســاند .در نیمه دوم هم سجاد شهباززاده روی
ضدحملهای که خودش آغاز کرد به محوطه جریمه فجر سپاســی
نفوذ کرد و با پاس خودش ،محمدرضا حسینی را مقابل دروازه خالی
قرارداد تا حسینی دروازه فجر را به راحتی باز کند.
نساجی و پیکان هم در ورزشگاه شهدای شهر ساری به مصاف
یکدیگر رفتند که این دیدار با نتیجه  ۲بر یک به سود پیکان به پایان
رسید .در این دیدار ابتدا کریم اسالمی ،مهاجم کهنهکار نساجی روی
غفلت مدافعان پیکان در دقیقه  ۳۶تیمش را پیشانداخت اما در نیمه
دوم ،ابراهیم صالحی ،مهاجم بلند قامت پیکان با ضربه ســر بازی را

حدیث دشت عشق
یادی از شهید مدافع حرم الیاس چگینی

میگفت وقتی خبر شهادتم را شنیدید بخندید!

به تساوی کشاند .ابراهیم صالحی در دقیقه  ۷۹گل دوم پیکان را به
ثمر رســاند اما این پایان کار نبود و نجفی در دقیقه  ۸۲نفوذ بسیار
خوبــی بین مدافعان پیکان کرد و با عبور از دروازهبان حریف بازی را
به تساوی کشاند.
تراکتور در تبریز میزبان پدیده بحران زده بود که باالخره در
دقایق پایانی روی حرکتی ترکیبی ،توســط محمد عباسزاده به
گل پیروزی رسید تا بازگشت ستاره تراکتور برای تیمش خوش
یمن باشد .هوادار هم در خانه توانست آلومینیوم را با تساوی بدون
گل متوقف کند تا مانع از ادامه صدرنشینی شاگردان خطیبی در
لیگ برتر شود .در ورزشگاه فوالدشهر اصفهان ،فوالد خوزستان به
مصاف ذوب آهن رفت که با یک گل به سود فوالد به پایان رسید.
لوســیانو پریرا ( )۴۱برای تیم تحت هدایت جواد نکونام در این
نیمه گلزنی کرد .نکونام پس از جدایی عبداله ویسی برای دومین
بار روی نیمکت فوالد نشست و توانست دومین برد متوالی خود
با این تیم را جشــن بگیرد .در دیگر بازی همزمان ،نفت مسجد
سلیمان میزبان مس رفسنجان بود که با تک گل گادوین منشأ
( -۶۳پنالتی) برای میهمان همراه بود تا مسیها دومین برد خود
را تجربه کنند.
جدول ردهبندی لیگ برتر  -جام خلیج فارس
تيم

 .1سپاهان

بازي برد تساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتياز
6
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6
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چرا لیگ والیبال به خاطر یک تیم تعطیل میشود؟

تعطیلی لیگ برتر والیبال به خاطر حضور فوالد سیرجان در جام باشگاههای جهان با اعتراضهایی از سوی
سایر تیمها همراه شده است.
مسابقات والیبال قهرمانی باشگاههای مردان جهان سال  2021از  16تا  20آذرماه سال جاری با حضور  6تیم به میزبانی
شهر بتیم برزیل برگزار خواهد شد و فوالد سیرجان نیز به عنوان قهرمان آسیا در این رقابتها حضور خواهد داشت .بر اساس
اعالم ســازمان لیگ والیبال ،با توجه به حضور تیم فوالد ســیرجان به عنوان نماینده والیبال ایران و آسیا در این رقابتها و
با عنایت به تبصره  19آئیننامه ســازمان لیگ بازیکنان سال گذشته این تیم میبایست این تیم را در رقابتهای آسیایی و
جهانی همراهی کنند.
فدراسیون والیبال در همین راستا اعالم کرده هفتههای دوازدهم و سیزدهم دور رفت که همزمان با برگزاری رقابتهای
باشگاههای مردان جهان است و قرار بود روزهای  14و  17آذرماه برگزار شود ،انجام نخواهد شد و این دو هفت ه پایانی دور رفت
به ترتیب در تاریخهای  28آذرماه و یکم دیماه برگزار خواهد شد.
همچنین دور برگشت لیگ برتر والیبال نیز از روز یکشنبه دوازدهم دیماه آغاز خواهد شد و باشگاههای لیگ برتری از دوم
تا یازدهم دیماه فرصت برای نقل و انتقاالت نیم فصل خواهند داشت .بر این اساس ،دور برگشت مرحله مقدماتی لیگ برتر
بیستوچهارم بهمن به پایان میرسد و هشت تیم برتر به مرحله پلیآف صعود خواهند کرد.
این اتفاقات در شرایطی با اعتراض برخی از تیمهای لیگ برتری همراه شده که آنها معتقدند فوالد سیرجان با ترکیب
فعلی نمیتواند مقامی در مسابقات جام باشگاههای جهان کسب کند و حضورش در این رقابتها دلیل قانعکنندهای ندارد.

رسیدن به دوبنده تیم ملی مجانی نیست

سرمربی تیم ملی کشتی آزاد :با چرخه انتخابی همه تکلیف خود را میدانند
ســرمربی تیم ملی کشتی آزاد ،با تاکید بر اینکه
همه کشتیگیران شانس رسیدن به دوبنده تیم ملی
را دارند ،گفت :با طراحی چرخه انتخابی همه تکلیف
خود را برای رسیدن به تیم ملی میدانند.
پژمان درســتکار درباره اعالم چرخه انتخابی تیم ملی
کشــتی آزاد با هدف انتخاب ملیپوشان ایران در مسابقات
قهرمانــی جهان و بازیهای آســیایی  ،۲۰۲۲اظهار کرد :ما
چند روز پس از مسابقات جهانی نروژ کار خود را برای تدوین
این چرخه آغاز کردیم و تمام ســعیمان این بود که روشی
عدالت محور بــا توجه به شایستهســاالری که در آن همه
موجودیت کشتی ایران شانس و انگیزه رسیدن به تیم ملی
را داشته باشند ،طراحی و اجرا کنیم .معتقدم همه از جمله
کشــتیگیر ،مربی ،کارشناس ،خبرنگار ،هیاتهای کشتی و
مردم باید از همان ابتدا کامال از نحوه اجرای کار آگاه باشند و
بدانند مسیر رسیدن کشتیگیران به دوبنده تیم ملی چیست
و از کجا آغاز میشود.
ســرمربی تیم ملی کشــتی آزاد با تاکید بر اینکه باید
تفاوتهایی میان کشتیگیری که در مسابقات جهانی مدال
گرفته با ســایر کشتیگیران قائل شــویم ،تصریح کرد :هر
کشتیگیر شــرایط خاص خودش را دارد و اینکه بخواهیم
بگوییم همــه با یک مدل انتخابی بگیرند ،منطقی و عادالنه
نیســت .یکسری اوزان مدال طالی جهانی گرفتند ،یکسری
مــدال نقره و برنز گرفتند و بــه نظر من ارزش کار هر کدام
متفاوت است اما این موضوع باید برای همه کشتیگیران جا
بیفتد که رسیدن به دوبنده تیم ملی ارزش بسیار باالیی دارد
و همه باید در چرخه انتخابی حاضر شوند .کار ما در چرخه
انتخابی از مســابقات قهرمانی کشــور آغاز میشود و برای
 ۳استانی که در مسابقات جهانی نماینده داشتند نیز سهمیه

قائل شــدیم و کشــتیگیران تیمهای ملی جوانان ،امید و
تیم نظامیان ایران نیز میتوانند کار خود را برای رسیدن به
تیم ملی از مسابقات قهرمانی کشور آغاز کنند.
وی در پاسخ به این سؤال که چرا به مدال آوران مسابقات
جهانــی جوانان و امیدها مانند رده بزرگســاالن برای حضور
مستقیم در جام تختی سهمیه ندادید ،گفت :ما گفتیم به غیر
از مدال آوران نروژ ،تمام موجودیت کشتی ایران کارشان را از
مسابقات قهرمانی کشور شروع کنند ،با این روش میخواستیم
به همه این فرصت و شانس داده شود که برای حضور در تیم
ملی تالش کنند و حتی با قهرمانی در مسابقات قهرمانی کشور
به مسابقات قهرمانی آسیا نیز اعزام شوند.
درســتکار در پاسخ به این ســؤال که آیا ندادن سهمیه
مستقیم حضور در جام تختی ،سختگیری در قبال مدال داران
رده جوانان و امید نیســت ،خاطرنشــان کرد :نه سختگیرانه
نیســت .وقتی ما میگوییم کشتیگیرانی مثل محمدحسین
محمدیان که در المپیک حضور داشته یا رضا اطری هم باید
در قهرمانی کشور کشتی بگیرند ،خب جوانان هم باید بیایند
و کارشان را از همان نقطه مسابقات قهرمانی کشور آغاز کنند.
ســرمربی تیم ملی کشــتی آزاد ،با بیان اینکه غایبان
مســابقات قهرمانی کشــور ،شانســی برای رســیدن به
تیم ملی ندارند ،گفت :همانطور که به همه شانس رسیدن
به تیم ملی را قائل شدهایم ،در مقابل نیز اگر کشتیگیری
در چرخه حاضر نشود ،شانســی برای حضور در تیم ملی
نخواهد داشــت .من نمیتوانســتم بگویم یکســری اینجا
بگیرند ،یکسری آنجا نگیرند ،بخاطر همین هدفمان اجرای
عدالت و شایستهســاالری بود تا همه بتوانند برای رسیدن
به تیم ملی تــاش کنند و انگیزه در بین کشــتیگیران
از بین نرود.

خواندنی از ورزش

*چهارمیــن دوره بازیهای پاراآســیایی جوانان
آذرمــاه به میزبانی بحرین و در شــهر منامه برگزار
میشــود.کمیته ملی پارالمپیک کاروانی متشکل از
 ۱۶۵ورزشکار در هر دو بخش دختران و پسران را به
این رویداد اعزام میکند .این ورزشکاران در  ۹رشته
عازم بحرین میشــوند.دوومیدانی ،شنا ،بوچیا ،وزنه
برداری ،تنیس روی میز ،بسکتبال با ویلچر ،بدمینتون،
گلبال و تکواندو رشــتههایی هستند که نمایندگان
ایران در آنها با حریفانشــان رقابت خواهند داشت.
محمد تابع سرپرســتی کاروان اعزامی به بازیهای
پاراآسیایی جوانان را بر عهدهدارد.
*ناظر فدراسیون جهانی بسکتبال شرایط سالن آزادی را برای
برگزاری دیدار تیمهای ملی ایران و بحرین تایید کرد«.واکیف
سالوم» به عنوان نماینده فدراسیون جهانی بسکتبال (فیبا) و
ناظر این فدراســیون در دیدار تیمهای ملی ایران و بحرین به
تهران سفر کرده است.این ناظر اهل سوریه در اولین اقدام پس
از حضور در تهران ،از سالن بسکتبال آزادی که محل برگزاری
این دیدار اســت بازدید کرده و شرایط آن را تأیید کرده است.
مسعود عماری سرپرست تیم ملی بسکتبال با اعالم این موضوع
گفت :شرایط نوری سالن و وضعیت کف پوش دو مسئله مهم
مورد نظر در ارزیابی وضعیت سالن آزادی بود که نماینده فیبا
به طور کامل آنها را تأیید کرد .جایگاه نمایندگان رسانهها هم
توسط این ناظر بررسی و تأیید شد.

*تیم ملــی پاراوزنهبرداری ایران بــرای حضور در
مسابقات قهرمانی جهان روز پنجشنبه راهی کشور
گرجستان میشــود .مســابقات پاراوزنه برداری
قهرمانی جهان وزنه از ششــم تا چهاردهم آذر ماه
به میزبانی تفلیس در گرجســتان برگزار میشود که
تیم ملی کشورمان با  ۱۴ملیپوش در دو رده جوانان و
بزرگساالن در این رویداد حاضر خواهد شد.
*بــا توجه بــه برگزاری مســابقات جهانــی  ۲۰۲۱در
ازبکســتان ،فدراســیون وزنهبرداری ایران به دنبال اعزام
دو تیم ملی مردان و زنان با پروازی مســتقیم به تاشکند
اســت .میرمصطفی جوادی و مرتضی بیگلری در دسته
 81کیلوگرم ،محمد زارعی و حســین سلطانی در دسته
 89کیلوگرم ،رضا دهدار و ایوب موســوی در دسته 96
کیلوگرم ،رســول معتمدی و امیر حقوقی در دسته 102
کیلوگرم ،امیر عزیزی و علیرضا سلیمانی در دسته 109
کیلوگرم و آیت شــریفی و علیرضا یوسفی در دسته فوق
سنگین نفراتی هستند که در اردوی تیم ملی وزنهبرداری
حضــور دارند و قرار اســت  10نفر از آنها در مســابقات
جهانی شــرکت کنند .همچنین الناز باجالنی در دسته
 76کیلوگرم ،سیده الهام حسینی در دسته  81کیلوگرم،
یکتا جمالی در دســته  87کیلوگرم و فاطمه یوسفی در
دسته  +87کیلوگرم تیم بانوان اعزامی به جهانی تاشکند
را تشکیل میدهند.

ثبت و اجرای طالق (اخطاریه دوم)

سرکار خانم خدیجه بوغنیمه (فرزند جابر)
در اجرای حکم دادگاه به شــماره و تاریخ  1400/6/29-114صادره از شعبه  1دادگاه خانواده
شهرســتان اهواز همسر شــما آقای احمد حیدری جهت اجرا و ثبت و طالق به این دفترخانه
مراجعه نموده اســت لذا از شما دعوت به عمل میآید که ظرف مدت مهلت قانونی یک هفته
پس از انتشار این اخطاریه جهت اجرای طالق به این دفترخانه مراجعه نمایید در غیر اینصورت
وفق مقررات قانونی اقدام و عمل خواهد شد.
سردفتر طالق  10اهواز
دکتر سیدروحا ...موسوی

درســتکار درباره یکی از موارد مطرح شــده در چرخه
انتخابی ،مبنی بر اینکه حســن یزدانی ،کامران قاســمپور و
امیرحســین زارع قبل از حضور در مرحلــه نهایی انتخابی،
قطعا به یک تورنمنت خارجی اعزام میشوند ،گفت :ما ابتدا
تورنمنت آمریکا و مســابقه با این کشــور را در پیش داریم.
هر چند آنها در لیگ حضور داشــتند اما ما نمیتوانســتیم
این نفرات را از مســابقات جهانی که مهر ماه برگزار شــد تا
خرداد یا تیر آینده رها کنیم ،بنابراین تصمیم گرفتیم حدودا
همزمان با مســابقات آسیایی یا جام تختی ،این نفرات را به
یــک تورنمنت خارجی اعزام کنیم تــا در نهایت در مرحله

نهایی انتخابی وارد چرخه شوند.
وی در پایان گفت :چرخه انتخابی تیم ملی کشتی آزاد
با هدف اجرای عدالت و شایستهســاالری در کشــتی ایران
طراحی شده و همه شانس دارند با کوشش و تالش صاحب
دوبنده تیم ملی شــوند .امیدوارم در نهایت شــاهد حضور
بهترین نفرات در تیم ملی باشیم.
درســتکار درباره ترکیب تیم ملی کشــتی آزاد مقابل
آمریکا ،گفــت :تصمیم نهایی را طی روزهــای آینده اعالم
میکنیم اما ایــن احتمال وجود دارد کــه با همان ترکیب
مسابقات جهانی نروژ به دیدار آمریکا برویم.

حسن یزدانی آمد ،کامران قاسمپور مصدوم شد

حسن یزدانی قرارداد خود را برای حضور در مرحله
نهایی لیگ برتر کشــتی آزاد با تیم فوالدین ذوب آمل
امضا کرد.
پس از پیوســتن آرتور نایفونوف رقیب روس حسن یزدانی
و دارنده مدالهای برنز جهان و المپیک در ســال  ۲۰۲۱به تیم
داروسازی سهند ارس برای شــرکت در مرحله نهایی لیگ برتر
کشتی آزاد ،حسن یزدانی دارنده مدالهای طال و نقره المپیک و
طالی جهان نیز قرارداد خود را برای حضور در تیم فوالدین ذوب

آمل امضا کرد .یزدانی قرار است در مرحله نهایی لیگ کشتی آزاد
برای نماینده آمل در وزن  86کیلوگرم به میدان برود .همچنین
گفته میشود کامران قاسمپور آزادکار دارنده مدال طالی جهان
کــه پیش از این قرارداد خود را با تیم صنایع مازندران امضا کرده
بود ،به مســئوالن این تیم اعالم کرده دچار مصدومیت شــده و
نمیتواند برای تیم رضا یزدانی در مرحله نهایی لیگ در وزن 86
کیلوگــرم به میدان برود! باید دید مصدومیت قاســمپور تا زمان
مرحله نیمه نهایی رفع میشود یا خیر..

سرمربی اســپانیایی تیم ملی هندبال قبل از شروع
مسابقات قهرمانی آســیا گفت به تیمش ایمان دارد و این
اطمینان خاطر میتواند باعث موفقیت تیمش شود.
بیستمین دوره مســابقات هندبال قهرمانی مردان آسیا از ۲۸
دی تا  ۱۱بهمن به میزبانی عربستان برگزار خواهد شد که در این
مسابقات پنج سهمیه جهانی توزیع میشود .مانوئل مونتایا فرناندز
سرمربی اسپانیایی تیم ملی هندبال مردان در تازهترین صحبتهای
خود در این باره اظهار داشــت :ما لیست  35نفره بازیکنان را برای
این مسابقات در نظر گرفته ایم اما نهایت تنها  ۱۸نفر اعزام خواهند
شــد .وی گفت :من به این تیم  ۱۰۰درصــد ایمان و اعتماد دارم.
این بازیکنان ترکیبی از جوانان و با تجربهها هستند .این بازیکنان
انگیزه زیادی دارند اگر این تیم شــانس حضور در قهرمانی جهان
را نداشــت به اینجا نمیآمدم اما من به نفراتی که انتخاب میکنم

باور دارم .اولین بار اســت که  ۱۸تیم حاضر میشــوند .تیمها در
 ۴گروه بازی میکنند و قرعه خیلی میتواند تعیینکننده باشد به
ورزشــکاران ایمان دارم و از آنها واقعا راضی هستم .من به تیمم و
خودم اعتقاد دارم و این اطمینان در من وجود دارد که میتواند این
موفقیت حاصل شــود .من به توانایی بازیکنان باور دارم و هرچند
کسب سهمیه سخت است اما به بازیکنانم اطمینان دارم .در نشست
خبری خود ابتــدا به حضور تیم ملی هندبال زنان در مســابقات
قهرمانی جهان اشاره کرد و افزود :میخواهم از فرصت استفاده کنم
و برای موفقیــت تیم ملی زنان آرزوی موفقیت کنم .با تمام وجود
این دختران را تحســین میکنم .آنها در اردن کار سختی داشتند
هم به لحاظ مشــکالت ورزشی و هم غیر ورزشی که وجود داشت.
گروه ایران در اسپانیا خیلی سخت است و نباید فراموش کرد که چه
سختی را برای رسیدن به این مسابقات متحمل شده است

سرمربی تیم ملی هندبال :به تیمم  100درصد ایمان دارم

ســند کمپانــی (کارخانــه) خودرو ســواری سیســتم پــژو تیپ
 PARS-XU7به رنگ سفید  -روغنی مدل  1396به شماره موتور

 124K1158677و شماره شاسی NAAN01CEXHH018353
شــماره پالک ایــران  775-84ص  94به نام مهتابنژادرئیســی
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط اســت .بندرعباس

ســند کمپانــی و شناســنامه مالکیت(برگ ســبز) خودرو
هاچبک سیســتم پژو تیپ  206TU5مدل  1389به رنگ
ســفید روغنی به شــماره انتظامــی  153ص  15ایران62
به شــماره موتــور  13389028841به شــماره شاســی
 NAAP13FE4BJ452412مربــوط به حامد کاظمی
سنگچشمی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

امروز ششــمین ســالگرد شهادت شهید
مدافع حرم الیاس چگینی اســت .این شهید
از پاســداران تیپ  ۸۲سپاه صاحباالمر(عج)
قزوین ۳۰ ،شهریور ۱۳۵۳در روستای امیر آباد
نو شهرستان بوئین زهرا متولد شد و در چهارم
آذر  ۱۳۹۴در جریــان عملیات مدافعان حرم
قزوین در دفاع از حرم حضرت زینب(س) در
استان حلب سوریه به شهادت رسید و تاکنون
اثری از پیکرش بهدست نیامده است .شــهید الیاس چگینی دارای دو فرزند
دختر و پسر است.
همســر شــهید مدافع حرم چگینی درباره وصیت این شــهید میگوید:
«میگفت که وقتی خبر شهادت من را شنیدید بخندید».
مادر شهید الیاس چگینی نیز در مصاحبهای گفته بود« :همان ابتدا روش
و منش او متفاوت از دیگران بود ،به دالیلی همچون احترامی که به بزرگترها
میگذاشت ،محبت و شوخیها و آرامش و سادهزیستی ،رعایت نماز اول وقت،
حضور در مسجد ،نشان داد که الیق شهادت است».
برادر شهید نیز گفته است« :چندی پیش یکی از آشنایان در خواب الیاس
را دیده که به او گفته بود من نامهرســان حرم حضرت زینب(س) به ســمت
حرم امام رضا(ع) هســتم و برعکس ،این نشان میدهد شهید الیاس چگینی
مهمان حضرت زینب(س) اســت و جایگاه بسیار خوبی نزد ائمه دارد .من هم
همیشه بعد از شهادت الیاس از او خواستهام دست ما را در این دنیا و آن دنیا
بگیرد و شفیع ما در روز قیامت باشد ،از خدا هم خواهان آن هستم که مرگم
را شهادت قرار دهد».

زخمی که جودوکار الجزایری بر وجود صهیونیستها زد

نورین :جانم را هم بگیرند
از فلسطین حمایت میکنم

جودوکار الجزایری که حاضر به رقابت با نماینده رژیم صهیونیستی
در المپیک  2020نشد ،در تازهترین اظهاراتش عنوان داشت :هرگز از
اقدامی که انجام دادم پشیمان نیستم .اگر من را  100سال هم محروم
کنند و جانم را نیز بگیرند ،مســئله فلســطین همیشه مسئله من
خواهد بود.
نام «فتحی نورین» شــاید برای بســیاری نا آشنا باشد ولی با اقدامش به
کل دنیا نشان داد که الگوی فداکاری و حمایت از مظلوم است .ورزشکاری در
سطح اول دنیا که حاضر شد زحمات کل عمرش را برای مظلومیت فلسطین
فدا کند اما در قبال ظلم و تجاوزگری صهیونیســتها ،کوتاه نیاید .نورین تنها
ورزشــکار تاریخ نیست که دست به چنین اقدامی زده ولی جودوکار الجزایری
پا را فراتر گذاشــته و با حرفهای تکان دهندهاش ،صهیونیستها را به چالش
کشیده و صدای مظلومان جهان مقابل استکبار جهانی شده است.
ماجرای نورین از المپیک  2020آغاز شد .البته این ورزشکار پیش از این
نیز روح مردانگی و آزادیخواهش را به رخ صهیونیســتها کشــیده بود ولی
در توکیو به اوج رســید .ورزشکاری با روح پهلوانی که یک تنه مقابل استکبار
جهانی و رژیم اشغالگر ایستاد .نورین به اولین ورزشکار المپیک  2020تبدیل
شــد که حاضر به رویارویی با نماینده رژیم اشغالگر نشد .بعد از این جودوکار
الجزایری ،عبدالرسول محمد مراکشی نیز جای پای نورین گذاشت و حاضر به
رقابت با ورزشکار صهیونیست نشد.
ضربــه بزرگ نوریــن به تجاوزگران و زیر ســؤال بــردن هویت جعلی
رژیم اشغالگران باعث شــده تا صهیونیستها به خشم بیایند .ذلت و خواری
رژیم صهیونیستی مقابل یک ورزشکار آزاده که تصمیم بزرگی گرفت و مدال
المپیک را فدای مدال انسانیت کرد ،به اوج رسید .ویزر رئیسفدراسیون جهانی
جودو که دســت نشانده صهیونیستها در ورزش به شمار میآید و همسرش
هم صهیونیست است ،وارد میدان شد و برای تسکین زخم کاری این ورزشکار
آزاده به اربابانش ،حکمی را صادر کرد.
حکمی  10ساله برای محرومیت نورین در قبال اقدام انسانیاش تا شاید
زخم صهیونیستها را تسکین ببخشید .اما نورین کسی نبود که به خاطر حکم
 10ساله دست از افکار آزادی خواهانه اش بردارد.
حاال این جودوکا الجزایری دوباره خبرســاز شده است .بر اساس گزارش
فارس ،نوریــن به تازگی اعالم کرده از دنیای حرفــهای خداحافظی میکند.
بمب خبری که دوباره جریان مقاومت فلســطین مقابل اشغالگران را تقویت
کرد .حکم  10ســاله محرومیت نورین به منزله پایان ورزش حرفهای او بود و
به همین خاطر تصمیم خود را به صورت رســمی اعالم کرد .نورین دوباره با
اظهارات بشردوستانه و حمایتی از فلسطین به ترند «توئیتر» تبدیل شد .این
بار ورزشکار الجزایری نه تنها از این خداحافظی ناراحت نبود بلکه به خاطر این
فداکاری بزرگ برای مظلومیت فلسطین مقابل رژیم صهیونیستی افتخار کرد.
نورین در مصاحبه با شبکه «الجزیره» ،گفت« :بعد از رد شدن شکایتم برای
تجدیدنظر محرومیت  10ســاله تصمیم گرفتــم از دنیای حرفهای خداحافظی
کنم .میدانم همیشــه فدراســیونهای بینالمللی با صهیونیستها همکاری
میکنند و باالخص فدراســیون جهانی جودو زیر سلطه صهیونیستها است».
نورین در مصاحبه با خبرگزاری «شــهاب» فلسطین نیز اظهار داشت« :هرگز از
اقدامی که انجام دادم پشــیمان نیستم .اگر من را  100سال هم محروم کنند و
جانم را نیز بگیرند ،مسئله فلسطین همیشه مسئله من خواهد بود».

اخبار ورزش جهان

دیدار رئیسفدراسیون جهانی بوکس با محمود عباس

س تشکیالت خودگردان فلسطین
رئیسفدراســیون جهانی بوکس با رئی 
دیــدار و درباره زمینههای پیشــرفت بوکس در این کشــور صحبت کردند.
فدراســیون جهانی بوکس ( )AIBAآماده حمایت از فلسطین برای توسعه این
ورزش و ایجاد یک آکادمی در این کشور است .عمر کرملیف ،رئیس AIBAدر
این باره به خبرنگاران گفت :مذاکرات ما بسیار مثبت بود .در واقع وظیفه من
این است که بوکس در هر کشوری پیشرفت کند .با توجه به اینکه ورزشکاران
فلسطینی مدت زیادی است که بازی نکردهاند ،امسال به آنها کمک کردیم تا
در مســابقات جهانی بلگراد شرکت کنند ،ما همچنان از آنها حمایت خواهیم
کرد و بوکس را در فلسطین توســعه خواهیم داد .او در ادامه درباره جزییات
دیدار خود با رئیستشــکیالت خودگردان فلســطین گفت :ما در مورد برنامه
توســعه بوکس در مدارس و موسســات صحبت کردیــم ،در مورد ایجاد یک
آکادمــی بوکس صحبت کردیم تا بچههای بیشتری از خیابان جمع شــوند
و به ورزش بروند و کشــور خود را تبلیغ کنند .برای توســعه بوکس و جذب
ورزشــکاران صحبت شــد .ما در مورد حضور تیم زنان در جام جهانی ترکیه
صحبــت کردیم ،ما به عنوان یــک انجمن بینالمللی آمــاده کمک مالی به
فلسطینیها هستیم.

پای رونالدینیو دوباره به زندان باز میشود؟

رونالدینیو ،ستاره پیشــین بارسلونا و برزیل ،ممکن است دوباره دستگیر
و راهی زندان شــود ،گزارشها از کشورش ادعا میکنند که او تا اول دسامبر
فرصت دارد تا نفقه نامزد ســابقش را پرداخت کند.بر اســاس گزارشــی ،به
برنــده جام جهانی  ۲۰۰۲در اوایل این ماه پس از دهها تالش بیثمر توســط
ضابطان در ریودوژانیرو برای یافتن او اخطار داده شــد.گلوبو گفته اســت که
اگر رونالدینیو به همسر سابق خود یعنی پریسیال کوئیلو پول نپردازد ،ممکن
است داراییهایش مسدود شده و دســتگیر شود.برونو مدرادو ،وکیل کوئیلو،
گفته است که مهاجم سابق  ۴۱ســاله حق درخواست تجدید نظر ندارد زیرا
پرداخــت نفقه موقت  ۱۷۷۰۰دالر در ماه قب ًال توافق شــده بود و رونالدینیو
شــروع به پرداخت آن کرده است .اعتقاد بر این است که او برای کسب و کار
در قطر حضور دارد و این تحوالت مجموعه جدیدی از مسائل حقوقی را برای
دریافتکننــده توپ طالی  ۲۰۰۵رقم میزند .در مارس ،۲۰۲۰اندکی قبل از
شــروع همه گیری ،رونالدینیو متهم به استفاده از پاسپورت جعلی برای ورود
به پاراگوئه از برزیل به همراه برادر و نماینده خود روبرتو د آسیس شد و پشت
میلههای زندان قرار گرفت.
(شرکت در حال تصفیه) آگهی دعوت از سهامداران

بدینوسیله از کلیه سهامداران دعوت میشود که در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده شرکت تولیدی و صنعتی
کوالسکوه سهامی خاص (در حال تصفیه) به شماره ثبت  196326و شناسه ملی  10780007901در مورخه 1400/9/20
ســاعت  14با موضوع جلسه -1 :بررسی استعفای مدیر تصفیه فعلی  -2ابقا یا تعیین مدیر تصفیه جدید  -3رسیدگی
به دفاتر ســال های  -4 ،99 -98 -97تعیین تکلیف بدهیها و طلبهای ســهامداران و وجهالضمان  -5تعیین تکلیف
چکهای شــرکت در دست اشــخاص  -6تعیین تکلیف اموال و کارخانه  -7رسیدگی به عملکرد آقای باروت کوبزاده
و آقای کینژاد  -8تغییر آدرس محل تصفیه و ســایر مواردی که در صالحیت مجمع میباشــد .در آدرس :استان تهران،
شهرســتان تهران ،بخش مرکزی ،شــهر تهران ،محله شهرک راهآهن ،بزرگراه شــهید خرازی ،خیابان نهاوند ،پالک ،0
مجتمع تجاری اداری تفریحی رزمال T2،برج جنوبی ،طبقه هفتم ،واحد  ،8برگزار میشود حضور بهم رسانید.

مدیرتصفیه -تورج کینژاد

