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تیتربازی

 دادخواست مطالبات تعدادي از اعضاي فصل 
قبل نفت تهران به منظور رســيدگي در كميته 
تعيين وضعيت، به دبيرخانه سازمان ليگ ارایه شد.

 مدیرعامل باشــگاه گســترش فوالد تبریز از 
جدایی مهرداد قنبری از این تيم خبر داد. 

 با كناره گيری هومن افاضلی از ســرمربيگری 
صبا، مصطفی تاجدار، دستيار او به عنوان سرمربی 

جدید انتخاب شد.
 باشگاه سپاهان رســما اعالم كرد برای جذب 

سروش رفيعی در نيم فصل اقدام می كند.
  مدیربرنامه های اشــکان دژاگه، مذاكره این 

بازیکن با سپاهان را تکذیب كرد.
 بعد از اعتراض روزهای اخير اهالی بوكس، روز 
گذشته محمدرضا داورزنی، معاون وزیر ورزش در 

محل تمرینات ملی پوشان بوكس حاضر شد.
 بعد از مدت ها غيبت، با اعالم فدراسيون جودو، 
جواب محجوب جزو نفرات اعزامی به رقابت های 

گرندپری هلند قرار گرفت. 
 با صعود پورتوریکو و كوبا به رقابت های جهانی 
2018 واليبال، جمع 24 تيم حاضر در این رقابت ها 

تکميل شد تا 9 آذرماه قرعه كشی صورت بگيرد.
 پس از قول مسئوالن برای ميزبانی شایسته از 
رقابت های كشتی آزاد باشگاه های جهان، ميزبانی 

كاشان از این رقابت ها قطعی شد.
 فينال ليگ برتر جوانــان در مجموعه آزادی 
تهران برگزار شد و درنهایت تيم شركت ملی حفاری 

اهواز با 1832 امتياز به عنوان قهرمانی دست یافت.
 كميتــه انضباطــی فدراســيون واليبــال 
عليرضا نادی، بازیکن تيم هــاوش گنبد را به یک 
 جلســه محروميت تعليقی از ليگ برتر سال 96 

محکوم كرد. 

پورعلی گنجی ســودمندترین معامله  
سال 2016 السد| نشــریه استادالدوحه قطر 
در جدیدترین شــماره خود با انتشار تصویری 
از مرتضی پورعلی گنجی، ملی پوش ایرانی تيم 
السد دوحه نوشــت: »مرتضی پورعلی گنجی، 
مدافع ایرانی نشان داد كه سودمندترین معامله 
مدیریت باشــگاه السد قطر در  ســال 2016 
ميالدی بود. او عالوه بر ایفای نقش خود در خط 
دفاعی عملکرد فوق العــاده تهاجمی به لطف 
توانمندی هایــش روی توپ های ایســتگاهی 
ارســالی روی دروازه حریفان داشــته است.« 
این نشــریه ورزشــی قطر از حضــور مرتضی 
پورعلی گنجــی در 49 بــازی، كســب 2جام 
قهرمانی، 9گل زده )8 گل در ليگ ستارگان و 

یک گل در جام اتحادیه قطر( خبر داد. 
شکایت فدراسیون فوتبال هندوراس از 
استرالیا یی ها| فدراسيون فوتبال هندوراس 
با انتشــار بيانيه ای از تصميم این سازمان برای 
شــکایت از مقامات فوتبال اســتراليا به اتهام 
رصد غيرقانونی تمرینات ميهمان آنها در بازی 
برگشــت پلی آف ميان قاره جام جهانی 2018 
خبر داده اســت. از قرار معلوم در تمرینات روز 
یکشنبه نماینده آمریکای شــمالی و مركزی 
در استراليا، یک پهپاد به داخل ورزشگاه محل 
تمرین هندوراسی ها، اســتادیوم ANZ شهر 
سيدنی فرستاده شده كه به زعم مسئوالن تيم 
ميهمان این پهپاد وسيله ای برای جاسوسی و 
رصد غيرقانونی شيوه بازی و تاكتيک های آنها 
بوده است. بازی برگشــت تيم های استراليا و 
هندوراس چهارشنبه 24 آبان درحالی برگزار 

می شود كه بازی رفت آنها بدون گل تمام شد.
افزایش دستمزد داوران فوتبال| با اعالم 
رئيس كميته داوران، دستمزد داوران فوتبال 
افزایش یافته است. فریدون اصفهانيان در این 
خصوص گفت: »با توجه به این كه در جلسات 
قبلی هيأت رئيســه، طرح افزایش دســتمزد 
داوران كليه مســابقات )فوتبال، فوتســال و 
فوتبال ساحلی( در بخش آقایان و بانوان را ارایه 
كرده بودیم، خوشــبختانه در جلسه دوشنبه 
این طرح به تصویب اعضای هيأت رئيسه رسيد. 
در جلسه مقرر شد كه دستمزد داوران فوتبال 
30 درصد و فوتسال و فوتبال ساحلی 35 درصد 
در بخش آقایان افزایش پيــدا كند. همچنين 
فوتبال بانــوان 50 درصد و فوتســال و فوتبال 

ساحلی بانوان 40 درصد افزایش پيدا كرد.«
حمله مسلحانه به اتومبیل پیرلی|  هنوز 
48ســاعت از حمله مســلحانه به مينی بوس 
حامــل كاركنان تيــم مرســدس در جریان 
گرندپری برزیل نگذشــته بود كــه اتومبيل 
شــركت »پيِرلی«، تامين كننــده انحصاری 
الســتيک های مســابقات فرمول یــک نيز 
مورد حمله افراد مســلح قرار گرفت. سارقان 
یکشنبه شــب، پــس از پایان مســابقه تالش 
كردند تا ماشــين شــركت پيرلــی را متوقف 
كرده و افراد حاضــر در اتومبيل را بربایند ولی 
آنها با خوش شانســی موفق به فرار از دســت 
سارقان شدند. وسيله ای هم از ماشين شركت 

الستيک سازی دزدیده نشد.

خارج از گود  

نصــراهلل عبداللهــی 
استقالل:  سرپرســت 
مربــی جدید اســتقالل 
چاق است، چه كار كنيم؟/ 

مگر مربی بدنســاز اســت 
كه از هيــکل او انتقاد می كنند/ 

پوشکاش هم 150 كيلو وزن داشت!/ شفر تصميم 
نهایی را در مورد جباری می گيرد/ 3 بازیکن قطعا 
از استقالل كنار گذاشته می شوند/ چرا درباره فرزند 

جباروف حرف درآورده اند

اکبر احدی، سرمربی 
بوکــس:  تیم ملــی 
می خواهند چهره بوكس را 

زشت نشان بدهند/ با این روند 
فردا می خواهند وزیر ورزش را هم 

تغيير دهند/ باید كارهای ابتدایی را به بوكسورها یاد 
بدهيم!/روزبهانی فعال در آلمــان می ماند/ كارنامه 

خيمنز، سرمربی كوبایی چه بوده است؟

طاهــری     محســن 
مدیرعامــل باشــگاه 
ســپاهان: بازیکنانی كه 
نباشــند  كرانچار  مدنظر 
در نيم فصــل از ســپاهان 

جدا می شــوند/ دنبال جذب 
رفيعی هستيم/دنبال بمب تركاندن 

نيســتيم/ كرانچار با قدرت ادامــه می دهد و هيچ 
اولتيماتومی در كار نيست/همه نتایج قبلی را جبران 

می كنيم/عجيب است كه پروانه حرفه ای نگرفتيم

امیررضا واعظ آشتیانی 
معاون ســابق سازمان 
تربیت بدنی: شاید منظور 
وزیــر ورزش از حمایت از 

مدیران جوان، جوانان دیروز 
بود!/فدراسيون درحال »كندن 

قبر« برای فوتبال است/ آقایان به جای پيداكردن 
روزنه برای ابقای مدیران بــه دنبال اجرای قوانين 

سازمان بازرسی باشند

تریبون

دایی دوباره علیه کریمی!
در روزهایی كه علی كریمی 

بشــدت عليــه مدیــران 
فدراســيون فوتبال موضع 
گرفته و آنها را به عدم مقابله 
مناسب با فســاد در فوتبال 

متهم كرده، علی دایی با مهدی 
تاج مالقات كرد. سرمربی ســایپا و كاپيتان سابق 
تيم ملی ایران روز گذشــته در جلســه ای با رئيس 
فدراسيون فوتبال شــركت كرد كه در این جلسه 
مباحثی پيرامون فساد در فوتبال مطرح شد. جالب 
این كه دایی در مصاحبه ای كه بعد از این جلســه با 
سایت فدراســيون فوتبال انجام داد، صحبت هایی 
را در حمایــت از تاج بــر زبان آورد: »فدراســيون 
فوتبال در راستای بررسی و رفع معضالت فساد در 
فوتبال، قول هر گونه همکاری را داد تا با استفاده از 
داشته های خود و همکاری با كميته اخالق، پليس 
امنيت و دستگاه های نظارتی بتواند در رفع این مسأله 
بکوشــد.« این صحبت ها در شرایطی مطرح شده 
كه هم دوره ای  های علی دایی نظير خداداد عزیزی 
و محمد خاكپور در روزهای اخير به حمایت از علی 
كریمی پرداختند، اما كاپيتان سابق تيم ملی تصميم 
گرفته با رئيس فدراســيون مالقات كند. باید دید 
این موضع گيری علی دایی بار دیگر آتش اختالف 
قدیمی بين او و علی كریمی را شعله ور می كند و آیا 

اهالی فوتبال حركت شهریار را می پسندند؟

شــهروند|  زمين لرزه 7.3 ریشــتری كه در مرز 
ایران و عراق رخ داد و متاســفانه آسيب های جدی به 
هموطنان غرب كشور به خصوص سرپل ذهاب، قصر 
شيرین، كرمانشاه و... وارد آورد، باعث تأسف همه مردم 
شده است. در این شــرایط جامعه ورزش كشور نيز به 
طرق مختلف با بازمانده های این حادثه تلخ همدردی 
كردند. بزرگان ورزش مانند علــی پروین، علی دایی، 
علی كریمی، امير قلعه نوعی، ســعيد معروف، جواد 
نکونام، احمدرضا عابــدزاده، فرهاد مجيدی و... عالوه 
بر ارسال پيام های تسليت جداگانه از مردم خواستند 
كمک های خــود را از زلزله زدگان دریغ نکنند و به هر 
شيوه ای كه می توانند، اقالم مصرفی را برای این عزیزان 
ارسال كنند. در این بين حال و روز ورزشکاران كردزبان 
تعریفی ندارد. بختيار رحمانی،  هافبک سابق استقالل 
و كنونی پيکان در این بــاره می گوید: »این مصيبت را 

به همه مردم تسليت می گویم. خدا را شکر خانواده ام 
خسارتی ندیدند اما بسياری از اعضای فاميل و دوستانم 
زیر آوار هستند كه این مسأله همه را نگران كرده است. 
از همه مردم می خواهم برای آنهایی كه زیر آوار هستند، 
دعا كنند.« همچنين شایعاتی درباره پدر كاوه رضایی 
مهاجم تيم ملی فوتبال مطرح شده بود كه كذب بودن 
این مسأله خيلی زود آشکار شــد. كيانوش رستمی، 
وزنه بردار كرمانشاهی ملی پوش و قهرمان المپيک نيز 
به تخریب ساختمان های مسکن مهر در سرپل ذهاب 
ایراد گرفت و به مســئوالن هشــدار داد. اعضای تيم 
استقالل نيز كه در اردوی كيش به سر می برند، اقدامی 
جالب انجام دادند و با در دســت گرفتن پالكاردهایی 
درگذشت هموطنان را در زلزله اخير تسليت گفتند. 
همچنين تعداد زیادی از ورزشکاران در مسير كمک به 

زلزله زدگان گام برداشتند.

روی کمک ما حساب کنید

همدردی اهالی ورزش با زلزله زدگان

شهروند| دومين دیدار تداركاتی تيم ملی در روزهای 
فيفا در آبان مــاه، مقابل تيمی بود كه همين یک ماه قبل 
توانست پاراگوئه را در آخرین گام از رقابت های مقدماتی 
جام جهانی 2018 شکســت دهد. با این كه انتقاداتی به 
انتخاب حریفان تداركاتی ایران در راه آماده ســازی برای 
جام جهانی می شود، به نظر می رسيد این تيم از آمریکای 
جنوبی محک جدی بــرای یوزهای ایرانی بــوده و مرد 

پرتغالی توانست به خوبی از این فرصت استفاده كند.
ابراز همدردی با زلزله زدگان

تيم ملی ایران در شرایطی روز گذشته دیدار تداركاتی 
مقابل ونزوئال را در شــهر نایمخن هلنــد برگزار كرد كه 
بازیکنان و كادرفنی در شــوک رخ دادن زلزله در مناطق 
غربی كشور بودند. بر همين اســاس در ابتدای مسابقه 
یک دقيقه ســکوت به احترام درگذشــتگان این حادثه 
تلخ صورت گرفت و بازیکنان 2تيــم در ميانه زمين یاد 
و خاطره این افراد را زنده نگه داشــتند. از ســوی دیگر 
بازیکنان تيم ملی ایران هم با بازوبند مشــکی به ميدان 
 رفتند تا نشان دهند كه در این عزای بزرگ با مردم كشور 

همدردی می كنند. 
ترکیب اصلی و تغییرات مداوم

كارلوس كی روش روز گذشــته تيمــش را با تركيب 
عليرضا بيرانوند، رامين رضائيان، مرتضی پورعلی گنجی، 

سيدجالل حسينی، احسان حاج صفی، سعيد عزت اللهی، 
علی كریمی، اشــکان دژاگه، عليرضا جهانبخش، وحيد 
اميری و رضا قوچان نژاد و با كاپيتانی حســينی به زمين 
فرستاد تا تغييراتی را نســبت به بازی قبلی در تركيب 
تيم ملی شاهد باشيم. البته در نيمه دوم با نظر كی روش، 
بازیکنان دیگری همچون اميد ابراهيمی، سردار آزمون،  
سامان قدوس، اكبر ایمانی، كاوه رضایی و رشيد مظاهری 
وارد زمين شدند. نکته جالب این جا بود كه اميد ابراهيمی 
برای نخستين بار توسط سرمربی تيم ملی در پست دفاع 
وسط به بازی گرفته شد. هافبک استقالل كه معموال در 
پســت هافبک دفاعی به ميدان می رود، در یک چالش 
جدید قرار گرفت. از ســوی دیگر رشيد مظاهری هم در 
نيمه دوم توانســت عملکرد خوبی از خود نشــان دهد، 
برخالف بيرانوند كه در نيمه اول یک اشتباه عجيب انجام 

داد و سيدجالل توپ را از روی خط بيرون كشيد. 
گلزنی جهانبخش در ورزشگاه آشنا

در حالی كه ملی پوشان ایرانی در نيمه اول موقعيت هایی 
را توسط قوچان نژاد و وحيد اميری از دست دادند، در نيمه 
دوم گوچی توپی را روی ســانتر جهانبخش وارد دروازه 
ونزوئال كرد كــه البته به دليل قرار داشــتن در موقعيت 
آفساید مردود شــد. در ادامه و در دقيقه 57 روی یک كار 
تاكتيکی و خروج اشتباه دروازه بان ونزوئال این جهانبخش 

بود كه پاس طالیی وحيد اميری را وارد دروازه خالی حریف 
كرد. بازی با همين یک گل به سود ایران به پایان رسيد و 
نکته جالب ایــن بود كه جهانبخش كامال به ورزشــگاه 
خانگی تيم نایمخن آشنا بود. او در شرایطی گلزنی كرد كه 

2 سال در تركيب نایمخن هلند به ميدان رفته بود. 
پخش زنده و حضور تماشاگران

از چند روز قبل شائبه های زیادی پيرامون پخش زنده 
دیدار ایران و ونزوئال در هلند به وجود آمده بود. با این حال 
درنهایت شاهد بودیم كه بازی بدون مشکل از طریق شبکه 
سوم سيما پخش شد. از سوی دیگر با این كه گفته می شد 
بازی با نظر مسئوالن هلندی پشت درهای بسته و بدون 
حضور تماشاگران برگزار می شود، روز گذشته شاهد تعداد 
محدودی از هواداران ایرانی در ورزشــگاه بودیم. آنها در 
طول مسابقه به تشویق تيم ملی پرداختند و به دليل خالی 
بودن اكثر سکوها صدایشان به راحتی از طریق گيرنده ها 

هم به گوش می رسيد. 
2 پیروزی، سوغات کی روش از سفر اروپا

تيم ملی ایران كه ماه گذشــته مقابل روسيه، ميزبان 
جام جهانی 2018 در نخســتين بــازی تداركاتی بعد از 
پایــان مقدماتی جام جهانی به ميدان رفت و با تســاوی 
یک بر یک به كشور بازگشت، در 2 بازی خود در آبان ماه 
ابتدا به مصاف پاناما و ســپس ونزوئال رفت. شاید رقبای 

آسيایی ایران در روزهای اخير با تيم های سطح باالتری 
بازی كردنــد اما نمی توان 2دیــدار تداركاتی تيم ملی را 
هم سطح پایين دانســت. پاناما كه برای نخستين بار به 
جام جهانی رفته، در اتریش حریــف تداركاتی یوزهای 
ایرانی بود كه درنهایت شاگردان كی روش توانستند با یک 
بازی نه چندان دلچسب 2 بر یک برنده بازی شوند. سفر 
به هلند برای رویارویی با تيمی از آمریکای جنوبی انجام 
شد. ونزوئال با این كه در ميان 10تيم حاضر در مقدماتی 
جام جهانی در قاره آمریکای جنوبی در رده دهم قرار گرفته 
بود اما رقيب جدی تری برای ایران به نظر می رسيد. این 
تيم بارها در طول ساليان اخير با آرژانتين، برزیل و دیگر 
تيم های بزرگ این قاره روبه رو شده است. در بازی دیروز 
و به ویژه در نيمه دوم شــاهد حمالت بازیکنان تکنيکی 
ونزوئال بودیم كه چندباری باعث واكنش رشيد مظاهری 
شد. به هرحال تيم ملی با 2 پيروزی از سفر اروپا به تهران 
بازگشــت تا همچنان ركورد شکست ناپذیری كی روش 
و شاگردانش حتی در بازی های تداركاتی هم ادامه پيدا 
كند. باید دید با توجه به این كه برنامه ماه های آینده تيم 
كی روش مشخص نيست، باید دید مسئوالن فدراسيون 
و سرمربی تيم ملی چه بازی هایی را برای اردوهای آینده 
در نظر می گيرند و آیا ملی پوشان می توانند مقابل تيم های 

بزرگتری بازی كنند یا خير. 

شهروند| رونمایی از لباس تيم های ملی مختلف 
برای جام جهانی كه با آدیداس به توافق رسيده اند، 
فوتبالدوســتان ایرانی را به این فکر فرو برده كه چرا 
طرح لباس های تيم ملی ایران بــه مخاطبان ارایه 
نمی شود. كشورهایی مانند اســپانيا، آلمان، ژاپن، 
كلمبيا و... از حاال مشــخص اســت در جام جهانی 
2018 چــه لباس هایی بر تن می كننــد و در این 
شرایط خيلی ها منتظر رونمایی از پيراهن تيم ملی 

ایران هستند. 
شایعه اختالف با آدیداس

در شــرایطی كه تيم ایران بعد از روسيه ميزبان و 
برزیل سومين تيم راه یافته به جام جهانی بود، این كه 
چرا تا به حال طرح لباس یوزهای ایرانی مشــخص 
نشده، عجيب به  نظر می رسد. حتی شایعاتی درباره 

اختالف ميان فدراسيون فوتبال با شركت آدیداس 
برای توليد البسه به گوش می رسيد و گفته می شد 
این شــركت حاضر نيســت لباس های ایران را در 
جام جهانی بدهد. با این وجود مسئوالن فدراسيون 
همه این مسائل را رد و اعالم می كنند به  زودی مراسم 
رونمایی از لبــاس تيم ملــی در جام جهانی برگزار 

خواهد شد.
واکنش دبیرکل فدراسیون

محمدرضا ســاكت، دبيركل فدراسيون و مدیر 
تيم های ملی دراین باره گفته است: »از  سال گذشته 
تفاهمنامه ای با شركت آدیداس منعقد شده بود كه 

پس از مذاكرات رئيس فدراســيون در آلمان با این 
شركت، این تفاهمنامه رســما به بخش خاورميانه 
ارجــاع داده و درنهایــت امضا شــد. در این مدت، 
لباس تيم ملی توسط شــركت آدیداس تأمين شد 
و قرار اســت در تاریخ 10بهمن ماه لباس تيم ملی 
در جام جهانــی به فيفــا ارایه شــود. در ماه مارس 
)10اســفند تا 10 فروردین 97(، طبق برنامه ریزی 
اعالم شــده آدیداس از لباس تيم ملی و همچنين 
كشــورهای تونس و مصر رونمایی می كند. قرارداد 
 نهایی و یک ساله هم در ماه جاری مجددا با آدیداس

 امضا می شود.«

یوزپلنگ چه می شود؟
مدیر تيم های ملی فوتبال همچنين از آماده بودن 
طرح پيراهن تيم ملی حرف زده و اعالم كرده، برای 
جلوگيری از كپی رایت و محرمانه بودن آن، منتشر 
نشده اســت. در این خصوص موضوع اصلی وجود 
طرح یوزپلنگ ایرانی روی لباس ها اســت. فيفا كه 
هميشه با كشورهای تحت حمایت خود مشکالتی 
برای زدن طرح غيرفوتبالی روی پيراهن داشته؛ اما 
همواره با ایران درباره طرح یوزپلنگ همکاری شده 
است. ســاكت در صحبت های خود حرفی درباره 
یوزپلنگ ایرانی روی پيراهــن ایران در جام جهانی 
نزده؛ اما بعيد است فيفا مشکلی با طرح قبلی داشته 
باشــد و احتماال در جام جهانی روسيه نيز این طرح 

وجود داشته باشد.

ساکت: آدیداس نگران حق کپی رایت در ایران است

سرنوشت مبهم یوزپلنگ تیم ملی
چهره روز

آگهی ثبتی

دادنامه
مرجع رسيدگی :حوزه هفتم شورای حل اختالف شهرستان شهریار 

خواهان :خانم سيده فاطمه هاشمی
خوانده: آقای اسالم اكبری   خواسته :مطالبه نفقه

گردشکار: پس ازوصول پرونده وباتوجه به محتویات پرونده وجری 
تشریفات قانونی،قاضی شورا بررسی راكافی دانسته وضمن اعالم ختم 

رسيدگی به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای قاضی شورا

درخصوص دعوی خانم سيده فاطمه هاشمی بطرفيت آقای اسالم 
اكبری به خواسته مطالبه نفقه از تاریخ 95/8/30 لغایت 96/3/30 با 
جلب نظر كارشناس  ریال به انضمام خسارات وارده باتوجه به عرضحال 
اعضای شورای  نظریه مشورتی  پرونده ومالحظه  تسليمی ومستندات 
حل اختالف واقدامات بعمل آمده از سوی آن شورا ،نظر به اینکه به 
زوجيت  رابطه  پرونده  در  نکاحيه مضبوط  تصویر مصدق سند  داللت 
فی مابين اصحاب دعوی محرز و مسلم ميباشد و باتوجه به اینکه به 
موجب مقررات قانونی درعقد دائم نفقه زن برعهده شوهر ميباشدكه 
شورا جهت تعيين ميزان نفقه خواهان قرار ارجاع به كارشناس صادر 
نموده كه طبق نظریه كارشناس رسمی دادگستری نفقه مشاراليه از 
قرار ماهيانه مبلغ چهارصدو چهل هزار تومان در سال 95 و چهارصدو 
در  ابالغ  با وصف  كه  گردیده  تعيين  در سال 96  تومان  هزار  هشتاد 
فرجه قانونی از هرگونه ایراد و تعرض مصون مانده  و توجها به اینکه 
خوانده به لحاظ مجهول المکان بودن و حسب درخواست خواهان و به 
تجویز از ماده 73 قانون آیين دادرسی مدنی مفاد دادخواست و وقت 
رسيدگی از طریق روزنامه های كثيراالنتشار ابالغ كه در جلسه شورا 
حاضر نگردیده و الیحه نيز ارسال نداشته و دليلی نيز كه حکایت از 
نشوز خواهان و یا برائت ذمه از بابت پرداخت نفقه مورد مطالبه به شورا 
اقامه و ارائه ننموده است لهذا قاضی شورا دعوی مطروحه رامحمول به 
صحت تلقی وبا اختيار حاصله از ماده 9قانون شوراهای حل اختالف 
مصوب 94/8/10 مستندا به مواد 1107و1106و1111قانون مدنی و با 
رعایت مواد 198و519قانون آیين دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب 
به پرداخت مبلغ سی و دو  به محکوميت خوانده  درامور مدنی حکم 
ميليون ریال بابت اصل خواسته ومبلغ یک ميليون و پانصدهزارریال 
بابت  هزینه كارشناسی و مبلغ چهارصدهزار ریال بابت هزینه دادرسی 
درحق خواهان صادرواعالم می دارد رای صادره غيابی وظرف 20روز 
قابل واخواهی وسپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی درمحاكم 

محترم دادگستری شهرستان شهریار می باشد. 
شهرستان  اختالف  حل  شورای  قاضی   – تاجیک  سیدعمار 

شهریار                                                 م الف 28931

ابالغ وقت
خواهان یم حسين زاده دادخواستی به طرفيت خوانده نهاد العطار 
شهرستان  عمومی  دادگاه  تقدیم  طالق  خواسته  به  عبدالستار  فرزند 
شهریار نموده كه جهت رسيدگی به شعبه 4 دادگاه خانواده شهرستان 
961407ثبت  كالسه  وبه  ارجاع  شهریار  شهرستان  در  واقع  شهریار 
گردیده كه وقت رسيدگی آن شنبه 96/11/07وساعت 08:00 صبح 
ودرخواست  خوانده  بودن  المکان  مجهول  علت  به  است  شده  تعيين 
خواهان وبه تجویز ماده 73 قانون آیين دادرسی دادگاههای عمومی 
وانقالب درامور مدنی ودستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
كثيراالنتشار آگهی ميشود تا خوانده پس از نشرآگهی واطالع از مفادآن 
به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست 

وضمائم رادریافت ودروقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضرگردد. 
مدیردفتر شعبه چهارم دادگاه خانواده شهرستان شهریار-  

رسولی                                            م الف 28932 
.....................................................................................................

معرفی داور
مشخصات ابالغ شونده حقيقی: اسماعيل اصلی نژاد فرزند علی اصغر 

به نشانی مجهول المکان 
تهران-  استان  حضور:  محل  10روز   ابالغ:  تاریخ  حضوراز  مهلت 

شهرستان شهریار-بلوار شهيدكلهر- شهرک اداری 
مهلت حضور: 10 روز    نوع علت حضور: معرفی داور- باتوجه به 
علت حضور مندرج دراین ابالغيه به شما ابالغ می گردد ظرف مهلت 

مقرراقدام ،درغيراینصورت مطابق مقررات اتخاذ تصميم خواهد شد. 
صورت  به  قضایی  اوراق  ،ابالغ  ابالغيه  این  ازدریافت  توجه:*پس 
الکترونيک انجام خواهد شد وابالغ به صورت كاغذی درموارد محدود 
نام  ثبت  به  نسبت  است  ضروری  بنابراین  ميشود  واستثناءانجام 

ومشاهده این ابالغيه وابالغيه های آتی ازطریق سامانه اقدام نمایيد 
ورمز( كاربری)شناسه  ،حساب  سامانه  به  ورود  جهت  *چنانچه 

دریافت ننموده اید جهت ثبت نام به یکی ازدفاتر خدمات الکترونيک 
مراجعه  واحدقضائی  نزدیکترین  به  دسترسی  عدم  ودرصورت  قضائی 

نمایيد. 
شعبه 6دادگاه خانواده شهرستان شهریار         م الف 28933

_____________________________________
آگهی نظریه کارشناسی

در خصوص دعوی فریبرز امينی جماعت عليه شما آقای جمشيد 
شما  ملک  ارزیابی  به  توجه  با  مطالبه  بخواسته  عسگرآبادی  قضایی 
مبلغ  به  مترمربع   83/98 مساحت  به   49/6799 ثبتی  پالک  به 
ملک  صبح   10 ساعت   1396/08/20 تاریخ  به  1350000000ریال 
محکوم  به  كارشناسی  پایه  قيمت  به  و  شده  گذاشته  مزایده  به  شما 

از  روز   60 مدت  به  شما  لذا  شد  فروخته  جماعت  امينی  فریبرز  له 
تاریخ مزایده 1396/08/20 فرصت جهت پرداخت محکوم به دارید و 
مانع انتقال سند شوید درغير اینصورت انتقال اجرایی به سود خریدار 

انجام خواهدشد.
         خوشنودی-دادورز اجرای احکام مدنی شهریار   

                                                          م الف 28930
_____________________________________

اعالم مفقودي
79ایران  پالک  شماره  به   80 مدل  پيکان  سواري  ماشين  سند 
شاسي  شماره  و   11128079708 موتور  شماره  به  282ب45 

80480958 مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط مي باشد.
_____________________________________

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي

شماره :139660309009000022
تاریخ :1396/08/17

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

 برابر راي شماره 139660309009000007 هيات موضوع قانون 
فاقد سند رسمي  اراضي و ساختمانهاي  تعيين تکليف وضعيت ثبتي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک معلم كالیه – الموت تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي شعبان حدادي فرزند حسنقلي بشماره 
شناسنامه 545 صادره از معلم كالیه در ششدانگ كارگاه بلوک زني 
 17 بخش  در  واقع  اصلي   -3 پالک  مربع  متر   82031 مساحت  به 
آقاي علي  از ملک رسمي  اسطلبر خریداري  معلم كالیه  قزوین شهر 
اصغرابراهيمي محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند 
از تاریخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض 
،دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند . بدیهي است در 
صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکيت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1396/08/24
تاریخ انتشار نوبت دوم :1396/09/09

                                        ولي خواجوي کالني
                     رییس اداره ثبت اسناد و امالك الموت شرقي 

شهروند|  زنگ آغاز مسابقات جهانی وزنه برداری در  سال 2017 تا كمتر از 2 
هفته دیگر در آناهيم آمریکا به صدا درمی آید اما ملی پوشان ایران هنوز از حضور 

خود در این رقابت ها مطمئن نيستند.
بالتکلیفی محض 

بيش از 40روز قبل اعضای تيم ملی وزنه برداری راهی دوبی شدند تا با حضور در 
سفارت آمریکا برای صدور روادید این كشور جهت حضور در رقابت های جهانی 
اقدام كنند. بعد از مصاحبه صورت گرفته و بازگشت به ایران، مسئوالن فدراسيون 
اعالم كردند مرحله اوليه برای اكثر وزنه برداران به جز 2نفر انجام شده است. ایوب 
موسوی هم كه یکی از آن 2وزنه بردار بود، یک هفته بعد با نوبت دهی دوباره راهی 
سفارت آمریکا شد تا مشکلش حل شــود. با این كه به اعضای كاروان وزنه برداری 
ایران اعالم شــده بود تا 3هفته بعد جواب درخواســت آنها داده می شود، بعد از 
گذشت 40روز هنوز هيچ پاسخی دریافت نشده است. این موضوع روی ملی پوشان 
وزنه برداری ایران هم تأثير گذاشته و آنها استرس زیادی بابت احتمال عدم صدور 

ویزای خود دارند.
درخواست کمک از کمیته و وزارت

فدراسيون وزنه برداری با نزدیک شدن به تاریخ مسابقات جهانی از كميته ملی 

المپيک و وزارت ورزش هم كمک خواســته تا با مکاتبات بين المللی درخواست 
تســریع در روند صدور ویزای وزنه برداران ایرانی را ارایه كنند. تا به حال مسئوالن 
كميته برگزاری مسابقات، فدراسيون جهانی، فدراسيون آمریکا و سفارت آمریکا 
جواب مشخصی به درخواست كمک فدراسيون وزنه برداری ایران نداده اند. البته به 
گفته رئيس فدراسيون كشورمان، حتی كميته ملی المپيک آمریکا هم پاسخ نامه 

همتای ایرانی را نداده و این مسأله نگرانی ها را افزایش داده است.
مرادی: این کارشکنی ها پذیرفتنی نیست

ماه هاســت كه اردوی تيم ملی وزنه برداری با هدف حضور موفق در مسابقات 
جهانی تشکيل شده و غيبت 10 كشور یک فرصت بزرگ را برای ایران پدید آورده 
تا برای اولين بار روی ســکوی قهرمانی جهان قرار بگيرد. با این حال، كارشکنی 
آمریکایی ها فعال همه چيز را زیر سوال برده است. علی مرادی، رئيس فدراسيون 
وزنه برداری در این باره به »شهروند« می گوید: »هر كاری از دستمان برآمده، انجام 
دادیم. آمریکایی ها نباید پروتکل جهانی و تعهدی كه به كشورهای شركت كننده 
دارند را نادیده بگيرند. ما حتی بليت همه اعضای تيم را تهيه كردیم و منتظر پاسخ 
روشن سفارت آمریکا هستيم. این تأخير در صدور ویزا پذیرفتنی نيست و در دنيای 

ورزش كه بارها گفته شده باید جدا از سياست باشد، جای تعجب دارد.«

امروز در ورزش

 دیدارهای دوســتانه تيم های ملــی فوتبال امروز 
پيگيری می شود كه در مهمترین بازی ها نيجریه-

 آرژانتين، آلمان- فرانسه و انگليس- برزیل به مصاف 
هم می روند.

  هفته سيزدهم ليگ دســته اول فوتبال امروز با 9 
دیدار برگزار خواهد شد كه در حساس ترین مسابقه 
برق جدید شيراز- نفت مسجدسليمان)14:30( با هم 

روبه رو می شوند.
 جمهــوری ایرلند- دانمــارک )23:15( بــرای 
مشــخص كردن آخرین تيم راه یافته از قاره اروپا به 

جام جهانی امشب مقابل هم قرار می گيرند. 

تیم ملی فوتبال در مسیر جام جهانی ونزوئال را هم شکست داد

برنده مطلق
   شاگردان کی روش با یک دقیقه سکوت و بازوبند سیاه رنگ با زلزله زدگان کرمانشاه همدردی کردند

تاخیر در صدور ویزای آمریکا باعث نگرانی وزنه برداران شده است

استرس  در اردوی پوالد مردان


