
کاروان اي�ران در 
سعيد احمديان

    گزارش
بازي هاي پاراآسيايي 
جاکارتا ب�ا صعود به 
رده س�وم جدول مدال ها، امروز و در روز پاياني 
رقابت ها براي کسب رده دوم و مقام نايب قهرماني 
دورخيز کرده تا جانبازان و معلوالن کشورمان 
شگفتي سازيشان را در اندونزي تکميل کنند. 
بازي هاي پاراآس��يايي جاکارت��ا در حالي امروز 
به پايان مي رس��د ک��ه کاروان کش��ورمان با نام 
»خودباوري و اميد« به اندونزي رفته ، آخر هفته 
پرمدالي را پشت سر گذاشت و 53 مدال رنگارنگ 

کسب کرد. 
 در رقابت ه��اي روز   پنج ش��نبه و پنجمي��ن روز 
اين بازی ها، آرزو رحيمي، حامد اميري و س��جاد 
محمديان در پرت��اب وزنه، امي��د ظريف صنايع 
و  وحيد علي نجيم��ي در دو 400 مت��ر، مهدي 
عليزاده و محم��د الوان پور در پرت��اب نيزه،   تيم 
ميکس ريکرو ايران )با ترکيب غالمرضا رحيمي 
و زهرا نعمتي( و تيم ملي واليبال نشسته آقايان 

طاليي هاي کاروان ايران بودند. 
محسن کائيدي و فائزه کرماني و امان اهلل پاپي در 
پرتاب نيزه، جليل باقري در پرت��اب وزنه، هاجر 
صفرزاده در دو 400 متر، تي��م ميکس کامپوند 
ايران)ه��ادي ن��وري و راضيه ش��يرمحمدي(، 
جودو)تيمي مردان(، تيم ملي واليبال نشس��ته 
بانوان و شاهين ايزديار در ماده 400 متر شنا هم 
مدال نقره گرفتن��د. در دو 400 متر بانوان عذرا 

مهدوي کيا، امير خس��رواني در پرش طول، ژيال 
يوس��في در پرتاب ديس��ک، محمد خالوندي و 
بتول جهانگيري در پرتاب نيزه  برنزي هاي کاروان 

خودباوري و اميد در روز پنجم بودند. 
ديروز و در روز ششم بازي هاي پاراآسيايي هم الناز 
دارابيان در پرتاب ديسک بانوان، سامان پاکباز در 
پرتاب ديسک، پيمان نصيري در دو 1500 متر، 
عشرت کردستاني در ماده پرتاب وزنه بانوان، تيم 
ملي گلبال مردان، حامد صلحي پور در دسته 97 
کيلوگرم وزنه برداري، سيامند رحمان در دسته 
107 +  کيلوگرم وزنه برداري، تيم شطرنج بانوان 
ايران )فريبا زنده بودي، فاطم��ه برقول و عاطفه 
نقوي(، حامد امي��ري در پرتاب نيزه و ش��اهين 
ايزديار در رشته ش��نا ماده 100 متر کرال براي 

کاروان ايران مدال طال کسب کردند. 
مسعود حيدري در پرتاب ديسک، مرضيه صدقي  
و فرش��ته مرادي در پرتاب وزنه، هرمز سيدي در 
پرتاب وزنه، علي اکبر غريب ش��ي در دسته 107 
کيلوگرم وزنه ب��رداري، منص��ور پورميرزايي در 
دسته107 + کيلوگرم وزنه برداري، مليحه صفايي 
در شطرنج، عبدالرضا جوکار در پرتاب نيزه، تيم 
شطرنج  بانوان)مليحه صفايي، ليال زارع زاده و زهرا 
محمدي راد( و فاطمه برقول در شطرنج هم 10 

مدال نقره براي کاروان ايران به ارمغان آوردند. 
 پروين مقدم، ش��هال حديدي و جواد حرداني در 
پرتاب وزن��ه، امين عبدل پ��ور در دو 1500 متر، 
تيم ملي گلبال بانوان، سامان رضي در دسته 107 

کيلوگرم وزنه برداري، فريبا زنده بودي در شطرنج، 
ميکائيل ديان��ي در دو 5000 ه��زار متر، مهدي 
محمدي در دوچرخه س��واري و محمدحسين 
کريمي جهان آبادي در ماده 50 متر شنا هم 10 
مدال برنز کاروان ايران در روز شش��م بازي هاي 

پاراآسيايي را به دست آورند. 
    اميد به شگفتي سازي و نايب قهرماني

کاروان کشورمان با کس��ب 53 مدال در روزهاي 
پنجم و ششم تعداد مدال هايش را به 135 مدال 
رساند تا با 50 مدال طال،42 نقره و 43 برنز با يک 
پله صعود در رده سوم بازي هاي پاراآسيايي قرار 
بگيرد، رده اي که مس��ئوالن کميته پارالمپيک و 
فدراسيون جانبازان و معلوالن آن را هدفگذاري 

کرده بودند. 
 حاال به نظر مي رسد با توجه به اختالف شش طالي  
ايران با ژاپن که در رده چهارم قرار گرفته، سومي 
ايران قطعي است تا پس از دو دوره قرار گرفتن در 
رده چهارم در گوانگژو و اينچئون، کاروان ايران در 
جاکارتا با صعودي يک پله اي در آستانه کسب مقام 
سوم بازي هاي جاکارتا باشد. اين در شرايطي است 
که کاروان ايران  با تيم دوم جدول يعني کره تعداد 
مدال طال برابر دارد  و ايستادن روي رده دوم هم 

زياد دور از دسترس نيست. 
   ايزديار 6 تايي 

شاهين ايزديار بدون شک ستاره کاروان ايران در 
بازي هاي پاراآسيايي جاکارتاست. ستاره شناي 
معلوالن و جانبازان کشورمان در روزهاي پنجم 

و شش��م بازي ها يک مدال طال و يک نقره ديگر 
را هم کسب کرد تا با ش��ش مدال طال و يک نقره 
و کسب هفت مدال براي کاروان ايران يک رکورد 
تاريخي را ثبت کند. با وجود چنين افتخار بزرگي، 
اما ايزديار در مصاحبه اي عنوان کرده که شرمنده 
اس��ت که يکي از مدال هايش به جاي طال، نقره 
شده است. صحبت هايي که نشان دهنده تواضع و 
فروتني اين شناگر کشورمان است، برخالف برخي 
ورزشکاران که منت کوچک ترين مدال را هم سر 

مردم و مسئوالن مي گذارند. 
   مدال غيرتمندانه

در حالي هاجر صفرزاده نماينده کشورمان در دو 
400 متر بانوان در کالس T12 موفق به کس��ب 
مدال نقره ش��د که او پيش از خ��ط پايان رقابت 
نزديک و فشرده اي با دونده هندي و براي رسيدن 
به مدال نقره خودش را به سمت خط پايان پرتاب 
کرد که همين مس��ئله باعث مصدوميت او شد. 
بانوي دونده کشورمان بعد از اين اتفاقات با کمک 
کادر پزشکي حاضر در ورزش��گاه و با برانکارد از 

زمين خارج شد. 
صفرزاده که دو مدال نقره و ي��ک برنز بازي هاي 
پاراآسيايي جاکارتا را کسب کرده، درباره پرتاب 
خودش مي گويد: »متأسفانه 400 متر دوي مرگ 
است و من رقابت س��ختي با نفر سوم داشتم و در 
شرايطي که نزديک بود نفر سوم از من عبور کند، 
مجبور شدم خودم را به زمين بزنم و از خط پايان 

عبور کنم.«

دعوا  سر  بازی   نکردن با تیم های بزرگ 
براي اينکه مشکل و مسئله اي حل و فصل شود تنها شعار دادن و سروصدا 

ايجاد کردن کافي نيست. بايد کار کرد، برنامه داشت و پيگير موضوع بود.
اينکه ما دلمان مي خواهد براي تيم ملي فوتبال ديداري دوستانه با تيم هاي 
بزرگ دنيا ترتيب دهيم، يک آرزوي قديمي است که در طول چندين سال 
گذشته به ندرت اتفاق افتاده است. اين آرزو در حالي هر روز دست نيافتني تر 
مي شود که عزمي هم براي درست شدن و ريشه کن کردن اين معضل در 

بين مسئوالن فوتبال کشور و مديران باالدست آنها ديده نمي شود.
اينکه فوتبال ايران تماماً با حريفان تکراري و دس��ت پايين نظير ونزوئال، 
ترينيداد و سيرالئون يا تيم هاي دوم کشورهايي نظير بوليوي و ازبکستان 
روبه رو مي شود، اما حريفان آسيايي ما به راحتي با تيم هاي مطرح دنيا نظير 
برزيل، آرژانتين، فرانسه و آلمان بازي مي کنند تنها بخش کوچکي از آن 
حاصل شرايط خاص کشور و تحريم  هاست و بيشترين تقصير در اين زمينه 
را بايد متوجه مسئوالني دانست که به رغم شنيدن صداي اعتراض ها حاضر 
نيستند قدمي براي حل اين مشکل بزرگ بردارند تا همچنان تيم ملي در 
تب و تاب برگزاري يک بازي دوستانه خوب با حريفان تراز اول بسوزد و به 

بهانه هاي واهي آقايان از هماهنگ کردن اين بازي ها شانه خالي کنند.
واقعيت اين است تا وقتي عزمي براي ارتباط برقرار کردن با دنياي فوتبال 
در برنامه هاي مديران و مسئوالن فوتبال ايجاد نشود، مشکل بازي هاي 

دوستانه تيم ملي پابرجا خواهد بود.
اينکه بازيکنان تيم ملي مي خواهند با تيم هاي بزرگ روبه رو شوند، دردي را 
دوا نمي کند. فوتبال ايران با ادامه اين سياست به بازي هاي کم ارزش عادت 
مي کند و اين چيزي نيس��ت جز قصور آقاياني که در رأس فوتبال ايران 
مديريت مي کنند و هيچ اقدامي براي رفع اين معضل بزرگ انجام نمي دهند. 
مهم تر اينکه سرمربي تيم ملي هم تمايلي به انجام بازي با تيم هاي بزرگ 
نداشته و ندارد و اين ثابت می کند که اينجا بر سر بازی نکردن با بزرگان بين 

آقايان دعواست.
فوتبال ايران با داش��تن بازيکنان بزرگ و تأثيرگ��ذاري که هم اکنون در 
فوتبال اروپا توپ مي زنند شايسته رويارويي با تيم هايي به مراتب بهتر و 
سطح باالتر از آنهايي است که در باال نامشان آمده، اما طي اين سال ها برخي 
مشکالت بهانه دست مديران و مسئوالن داده تا آنطور که بايد پيگير حل 
و فصل اين معضل نباشند و به يکسري حريف تکراري و دست پايين براي 
برگزاري بازي هاي دوستانه تيم ملي دل خوش کنند، آن هم در شرايطي 
که برگزاري بازي هاي دوستانه باکيفيت بديهي ترين کاري است که فوتبال 
دنيا و کشورهاي مختلف انجام مي دهند، اما بنا بر داليلي که عنوان شد 

فدراسيون فوتبال ايران از انجام آن عاجز است.

فريدون حسن

شاهکار »خودباوری و امید« در جاکارتا
صعود ايران به رده سوم بازی های پاراآسيايی 2018 

پنالتي امباپه خروس ها را از شکست نجات داد
جاي خالي رونالدو در برد شیرين پرتغالي ها 

تيم ملي پرتغال در غياب کريس رونالدو هفته دوم ليگ ملت هاي اروپا را با 
پيروزي آغاز کرد. در هفته دوم رقابت هاي ليگ A، لهستان در خانه پذيراي 
شاگردان سانتوس بود و پرتغالي ها موفق شدند به يک برد شيرين خارج 
از خانه دست يابند. چند تيم ديگر اروپايي نيز از فرصت استفاده کردند و 
به مصاف حريفان تدارکاتي خود رفتند؛ ايتاليا و فرانسه مقابل حريفانشان 
متوقف شدند و اسپانيا و آرژانتين هم دو برد روحيه بخش به دست آوردند. 

   بدون رونالدو 
صدرنشين گروه س��وم ليگ A با تصاحب هر س��ه امتياز جايگاهش را 
مستحکم تر کرد. برد 3 بر 2 پرتغال برابر لهستان ثابت کرد اين تيم بدون 
ستاره اصلي اش نيز توانايي شکس��ت حريفان را دارد. فرناندو سانتوس، 
سرمربي پرتغال از اينکه بازيکنانش در زمين لهستان و بدون رونالدو اين 
تيم را شکست دادند، ابراز رضايت کرد: »ما بازي را خوب شروع کرديم و 
توپ و ميدان را در اختيار داشتيم. اوضاع مي توانست برايمان سخت شود، 
اما بازيکنانم آرامش خود را حفظ و ريتم خود را کنترل کردند. به هر حال 
پرتغال تنها روي پيروزي تمرکز مي کند و اين را نتايج بازي هاي رسمي 
نشان مي دهد. ما بدون چنين ديدگاهي به قهرماني اروپا نمي رسيديم. از 
طرفي هيچ تيمي نمي تواند بدون بهترين بازيکن جهان بهتر باشد.«   در 
ادامه بازي هاي ليگ ملت هاي اروپا امشب ديدار حساس هلند – آلمان 

برگزار خواهد شد. 
   خوش شانسي خروس ها

تساوي دش��وار تيم ملي فرانسه در بازي دوستانه س��وژه رسانه هاي 
اروپايي ش��د. قهرمان جام جهاني در خانه و در حال��ي که با دو گل از 
تيم ملي ايسلند عقب بود به سختي و با گل به خودي حريف و پنالتي 
امباپه از شکست گريخت. ديديه دشان، سرمربي خروس ها در پايان 
ب��ازي در خصوص عدم حضور س��تاره 19 س��اله در ترکيب اصلي به 
خبرنگاران گفت: »امباپه از ناحيه عضالت کشاله ران احساس ناراحتي 
مي کرد و حس خوبي نداشت. نمي خواستم با قرار دادن او در ترکيب  
ريسک کنم. به هر حال همان نيم ساعت حضورش در زمين خوب بود. 
کيليان با حضورش در ميدان خطرات زيادي براي حريف ايجاد کرد. 
او با خود سرعت و دقت را به تيم اضافه کرد و همين حس خوبي به ما 
داد. با وجود اينکه از عملکردمان در يک س��اعت ابتدايي بازي راضي 
نيستم، اما قرار نيست که همه چيز را ناديده بگيرم. نمي گويم که اين 
دست بازي ها را دوست دارم، اما به هر حال از آن درس هايي گرفتيم. 
هميشه نمي توانيم تيم سطح بااليي باشيم و ممکن است کمي دچار 

افت شويم.«

تمرين کن و در ترکیب قرار بگیر
شفر به مترجم استقالل مي گويد، بهش بگو بازيکن در تمرين و زمين 
مسابقه است که مي تواند به ترکيب اصلي تيم راه پيدا کند، نه اينکه برود 
در صفحه شخصي اش پست بگذارد و آدم براي خودش جمع کند. کمتر 
کسي فکر مي کرد سيدحسين حسيني بعد از درخشش فصل گذشته 
اينقدر زود با حاشيه روبه رو ش��ود و سر از نيمکت استقالل درآورد، اما 
گويا سيد اس��تقالل زياد اهل صبر و حوصله نيست و دلش مي خواهد 
هر طور که شده در ترکيب اصلي تيم جا داش��ته باشد. طبيعي است 
که در چنين شرايطي مردي چون وينفرد ش��فر بالفاصله در برابر اين 
زياده خواهي موضع بگيرد و زير بار حرف زور نرود. مرد آلماني استقالل 
خوب مي داند که اتکاي صرف به مهدي رحمتي براي اس��تقاللي که 
سوداي قهرماني در سر مي پروراند از هر سمي مهلک  تر است، اما چاره اي 
جز ادب کردن دروازه بان جوان و ياغي اش ندارد. او بايد گوش حسيني 
را بگيرد و به او بياموزد که براي بزرگي کردن در تيمي چون استقالل 
بايد راه و رسم کوچک بودن را بياموزد، واال تا سال ها نمي تواند به جايي 

که مي خواهد دست پيدا کند!

    انتقاد ملی پوشان از حريفان تدارکاتي کوچک
فرصت هايي که از دست مي روند!

تمرينات تيم ملي فوتبال ايران در پژوهشگاه نفت براي رويارويي با تيم 
ملي بوليوي زير نظر کارلوس کرش در حال برگزاري اس��ت. با اضافه 
شدن لژيونرها به تمرينات ترکيب تيم کامل شده، اما به نظر مي رسد 
ملي پوشان، بوليوي را آن هم پيش از جام ملت هاي آسيا  حريف مناسبي 
نمي دانند. اين در حالي است که عراق و عربستان، حريفان ايران در جام 

ملت ها به مصاف آرژانتين و برزيل مي روند. 
  بازي از روي ناچاري

مارکار آقاجانيان مصاف با بوليوي را ديداري از سر ناچاري خواند. مربي 
تيم ملي ايران در گفت وگو با خبرنگاران از نداش��تن حريف تدارکاتي 
مناسب انتقاد و عنوان کرد: »دو فيفادي را از دست داديم که اصاًل خوب 
نيست. بازي با ونزوئال و ترينيداد با ارتباطات شخصي کرش نهايي شده، 
اما به هر حال مشکالتي وجود دارد. دوست داشتيم با حريفان بهتري 
کار کنيم، همانطور که رقباي ما با حريفان بهتري بازي مي کنند و اين 
مسئله ربطي به امکانات مالي و ارتباطي ندارد، اما قرار است در اردوي 
دوحه بازي کنيم که البته هنوز قطعي نش��ده و ما پيگير آن هستيم. 
اردوي آخر ما در دوبي برگزار مي شود و پيگير ديداري دوستانه هستيم. 
به خاطر يکسري مشکالت هنوز استاديومي براي بازي دوستانه پيدا 
نکرده ايم. تيم ه��اي امريکاي جنوبي س��طح بااليي دارن��د. ما گزينه 
ديگري نداريم و به ناچار س��راغ اين  تيم ها رفته ايم. تيم هاي اين قاره 
حداقل از آسيايي ها بهتر هس��تند، اما مي توانستيم با تيم هاي بهتري 

بازي کنيم.«
  مقايسه با حريفان

عليرضا جهانبخش که خود را از ليگ جزيره به تمرينات رس��انده از 
اينکه تيم ملي به غي��ر از بوليوي حريف ديگري ن��دارد، ابراز نگراني 
کرد: »اميدوار بوديم دو بازي در اين اردو برگزار شود. اردوي اصلي ماه 
بعد است. هرچه بازي دوستانه بيشتري برگزار کنيم، محک  بهتري 
مي خوريم. حريفان ما بازي هاي دوس��تانه خوبي دارند، اما متأسفانه 
اين شرايط براي ما فراهم نيس��ت. اين شرايط قبل از جام جهاني هم 
بود و چيز جديدي براي ما نيس��ت، اما مس��ئوالن تالش مي کنند تا 
بازي هاي بيشتري در اردوي بعدي تدارك ديده ش��ود. در اين اردو 
يک بازي را از دست داديم، اما اميدوارم در بازي با بوليوي تيم محک 
خوبي بخورد. ما تنها 15 روز ديگر براي آمادگي در جام ملت ها فرصت 
داريم و انتظار زيادي از ما وجود دارد. اميدوارم با شرايط خوبي عازم 

مسابقات شويم.«
پژمان منتظري، مدافع ملي پوش ايران نيز نس��بت به از دس��ت دادن 
فرصت ها پيش از جام ملت ها هشدار داد: »متأس��فانه فيفادي اول را 
طبق معمول از دس��ت داديم. در بازي دوس��تانه ما مي توانستيم بهتر 
کار کنيم. اين مسئله تماماً به شرايط اقتصادي برنمي گردد. اين روزها 
مي گذرد و ما فرصت را ب��راي عملکرد خوب در جام ملت هاي آس��يا 
از دس��ت مي دهيم. همه از شرايط بازي هاي دوس��تانه تيم هاي ديگر 
آگاهي دارند. ما اين فرصت را داريم، اما از دست مي دهيم و هيچ نگراني 
وجود ندارد که چرا اين اتفاق مي افتد.« صادق محرمي هم با مقايس��ه 
شرايط تيم ملي با حريفان آسيايي گفت: »رقيبان ما با تيم هاي بزرگ 
جهان بازي مي کنند، ولي متأسفانه شرايطش براي ما مهيا نيست. اگر 
مي توانس��تيم با تيم هاي بزرگ بازي کنيم، قطع��اً اين ديدارها کمک 

زيادي به ما مي کرد.«

رايزني صالحي اميري با تاماش آيان در آرژانتين
شايد سهمیه وزنه برداري ايران در   توکیو بیشتر شود

رئيس کميته مل�ي المپيک در دي�دار با رئيس         حاشيه
فدراسيون جهاني وزنه برداري از او خواست تا 
در خصوص تعداد سهميه هاي اين رشته در المپيک 2020 تجديدنظر کند.

حضور رئيس کميت��ه ملي المپيک در رقابت هاي المپيک جوانان در کش��ور 
آرژانتين بهانه اي ش��د تا  در ديدار با رؤساي فدراس��يون هاي مختلف جهاني 
درباره وضعيت ورزش کشورمان رايزني کند. در همين رابطه پنج شنبه گذشته 
رضا صالحي اميري با تاماش آيان، رئيس فدراسيون جهاني وزنه برداري ديدار 
و گفت وگو کرد، ديداري که با توجه به کاهش سهميه هاي ايران در المپيک 

2020 مي توانست مهم باشد. 
خرداد امسال بود که براساس قوانين جديد فدراس��يون جهاني وزنه برداري 
کشورهايي که نمونه آزمايش دوپينگ آنها از سال 2008 تا 2020، 20 مورد 
يا بيشتر از آن باشد سهميه آنها به دو سهميه؛ يک مرد و يک زن کاهش يافت 
و با توجه به اين قانون، تيم کشورمان تنها توانس��ت  چهار سهميه)دو مرد و 
دو زن( را براي المپيک 2020 توکيو کس��ب کند، تصميمي که وزنه برداري 

کشورمان را در شوك فرو برد. 
در همين راستا، رئيس کميته ملي المپيک در ديداري که با رئيس فدراسيون 
جهاني وزنه برداري داشت، خواستار بازنگري در تعداد سهميه هاي وزنه برداري 
ايران براي المپيک توکيو شد: »اين تصميم به نوعي بي عدالتي در حق جوانان 
و  قهرماناني است که چشم به درخش��ش در المپيک 2020 دارند. چرا بايد آنها 
به دليل اشتباهات گذش��تگان اين فرصت بزرگ، استثنايي و تکرار نشدني را از 
دست بدهند؟ از شما به عنوان فردي ورزشي  و مديري بانفوذ در IOC درخواست 
دارم، رايزني براي تجديدنظر در اين تصميم را انجام دهيد.« آيان هم در پاسخ 
به صالحي اميري گفت: »در خصوص  افزايش س��هميه المپي��ک  اگرچه کاري 
سخت و  مسيري ناهموار است، اما تمام تالش��م را مي کنم، چراکه اعتقاد دارم 
حضور پرتعداد وزنه برداران مطرح همانند وزنه برداران شما بر کيفيت و  جذابيت 

رقابت ها مي افزايد.«

تکواندو باز هم جور بقيه را اين بار در المپيک جوانان کشيد

درخشش هوگوپوشان جوان در شیاپ چانگ بوينس آيرس
هوگوپوش��ان ايران��ي در         المپيک جوانان
س��ومين دوره بازي ه��اي 
المپيک جوانان ک��ه در بوينس آي��رس آرژانتين برگزار 
مي شود با کسب سه طال و يک نقره خوش درخشيدند. در 
پايان روز ششم اين بازي ها و در حالي که نفرات و تيم هاي 
اعزامي ساير رشته ها از رسيدن به سکو بازماندند، تيم ملي 

تکواندوي کشورمان س��ه مدال زرين و يک 
مدال نقره را براي کاروان ورزش��ي ايران به 
ارمغان آورد. محمدعلي خس��روي در وزن 
73+ کيلوگرم با شکست همه رقبايش روي 
سکوي قهرماني المپيک جوانان رفت. علي 
اش��کوريان در 73 - کيلوگرم ديگر طاليي 
ايران بود. هوگوپ��وش ايران در فينال رقيب 
بلژيکي را شکس��ت داد و م��دال زرين را به 
چن��گ آورد. محمدرضا زوار پ��س از پايان 
رقابت ه��اي تکواندوي المپي��ک جوانان از 
عملکرد ش��اگردانش اب��راز رضاي��ت کرد. 

سرمربي تيم ملي تکواندو جوانان همچنين نسبت به برخي 
ناداوري ها واکنش نشان داد و گفت: »تيم پسران توانست 
دو مدال طال را به دس��ت آورد. اميدوارم شاهد ادامه اين 
روند در رويدادهاي بعدي باشيم. با همه ناداوري هايي که 
روز دوم در حق بازيکن ما )تيم پسران( و روز اول در حق 
بازيکنان تيم دختران صورت گرفت، سه مدال طال و يک 
نقره را کسب کرديم که براي يک کاروان شش نفره نمره 
قابل قبولي است. فکر مي کنم خداوند از تالش ما راضي 
است و اميدوارم مردم هم از اين جوانان و ما راضي باشند. 
خدا را شاکريم که با کسب سه مدال طال)تيم پسران دو 

طال و تيم دختران يک طال( پرچم کشور عزيزمان سه بار 
برافراشته شد و همه حاضران ايستادند و ايران را تشويق 
کردند.« در اين دوره درخش��ش دختران تکواندوکار نيز 
جالب توجه بود. يلدا ولي نژاد، بانوي ملي پوش تکواندو در 
63 - کيلوگرم با غلبه بر حريف صربستاني طاليي شد و 
کيميا همتي نيز که با شايس��تگي به فينال رسيده بود با 

شکست برابر رقيب مراکشي به مدال نقره بسنده کرد. 
کاروان ورزش کشورمان تنها در رشته تکواندو موفق به 
کس��ب مدال در اين دوره از بازي هاي المپيک جوانان 
شده است. انتظار مي رود با آغاز رقابت ها در رشته هاي 
کاراته، وزنه برداري و کش��تي تعداد مدال هاي ايران در 
اين بازي ها افزاي��ش يابد. کاروان کش��ورمان در اولين 
دوره از بازي هاي المپيک جوانان سال 2010؛ دو طال، 
دو نقره و يک برنز کسب کرد و در دومين دوره در سال 
2014 نيز در نانجينگ چين با سه طال و سه برنز به کار 

خود پايان  داد. 
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آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
خواهان آقاى رضا دهقانى پور دادخواستى به طرفيت آقاى مجيد فاضلى به خواسته مطالبه خسارت تقديم شوراى 
حل اختالف شهرستان مشهد نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 161 شوراى حل اختالف مجتمع شماره سه 
شهرستان مشهد واقع در مشهد بلوار شهيد قرنى – بين قرنى 22 و 24 ارجاع و به كالسه 161/970560 ثبت 
گرديده كه وقت رسيدگى آن 97/09/05 و ساعت 9:00 صبح تعيين شده است. به علت مجهول المكان بودن 
خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و 
دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثير االنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع 
از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد.
 م الف: 27584/ دفتر شعبه 161 شوراى حل اختالف مشهد

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
خواهان امير يعقوبى دادخواستى به طرفيت خواندگان: 1. عذرا صفائى 2. كاظم رشيدى به خواسته مطالبه وجه 
تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان مشهد نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 308 شوراى حل اختالف مجتمع 
شماره شش شهرستان مشهد واقع ر كوثر 15 بلوار وكيل آباد ارجاع و به كالسه 9709987513800645 ثبت 
گرديده كه وقت رسيدگى آن 1397/08/23 و ساعت 9 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده و 
درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور 
دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثير االنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسيدگى حاضر گردد .
م الف: 28038/ شعبه 308 شوراى حل اختالف مجتمع شماره 4 مشهد

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
خواهان آقاى رضا صداقتى پشاوك دادخواستى به طرفيت آقاى مجيد موسوى به خواسته مطالبه اجور معوقه و 
تخليه تقديم شوراى حل اختالف شهرستان مشهد نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 161 شوراى حل اختالف 
مجتمع شماره سه شهرستان مشهد واقع در مشهد بلوار شهيد قرنى – بين قرنى 22 و 24 ارجاع و به كالسه 
161/970648 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 97/09/05 و ساعت 10:00 صبح تعيين شده است. به علت 
مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و 
انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثير االنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس 
از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد.
 م الف: 27583/ دفتر شعبه 161 شوراى حل اختالف مشهد

آگهى ابالغ وقت دادرسى 

پرونده 12/970715 وقت رسيدگى 1397/09/08 ساعت 9:00 خواهان  به كالسه 
محمود يعقوب لوى و خوانده پيربخش غريب فرزند كريمك خواهان دادخواستى تسليم 
دادگاه هاى عمومى نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 12 ارجاع گرديده و وقت رسيدگى 
تعيين شده بعلت مجهول المكان بودن خوانده و به درخواست خواهان و دستور دادگاه 
و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثير 
االنتشار آگهى مى شود تا خوانده از تاريخ نشر آخرين آگهى ظرف يك ماه به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمام را دريافت نمايد 
و در وقت مقرر باال جهت رسيدگى حضور بهم رساند چنانچه بعدا ابالغ به وسيله آگهى 

الزم شود فقط يك نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.

 م الف: 27369/ مدير دفتر شعبه 12 دادگاه عمومى حقوقى مشهد

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
خواهان بانك مهر اقتصاد با وكالت اعظم سادات رسولى دادخواستى به طرفيت خواندگان مهدى 
جعفرى جو، ابوالقاسم بهزادفر، رضا مرادى، جواد جعفرى جو  عباس چوپانى، حميد هاشمى به 
خواسته مطالبه وجه چك، مطالبه خسارات دادرسى و مطالبه خسارت تاخير تاديه مطرح كه به 
اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9709987580300368 شعبه 13 دادگاه عمومى 
حقوقى مجتمع قضايى امام خمينى شهرستان مشهد (55حقوقى سابق) ثبت و وقت رسيدگى 
مورخ 1397/09/05 ساعت 11:30 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خواندگان مهدى جعفرى جو، ابوالقاسم 
بهزادفر، رضا مرادى، جواد جعفرى جو، عباس چوپانى، حميد هاشمى و درخواست خواهان 
مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثير االنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه 
پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود، نسخه ثانى 

دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.

م الف:  27374/منشى شعبه 13 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى امام خمينى مشهد

آگهى ابالغ نظريه كارشناسى پرونده كالسه 9600035
بدينوسيله به آقاى حميداهللا افراسيابيان فرزند محمد بدهكار پرونده اجرايى كالسه 9600035 
اين اداره ابالغ مى گردد: به موجب گزارش مورخ 97/7/8 هيات كارشناسان رسمى دادگسترى 
به شرح تصوير پيوست، پالك 1388 فرعى از پالك اصلى 1326 در بخش: يك سنندج 
به مبلغ 3/321/500/000 ريال ارزيابى گرديده است. نتيجه ارزيابى هيات كارشناسان رسمى 

قطعى مى باشد.
م  الف: 7549/رئيس اداره اجراى اسناد رسمى سنندج- محمد على كريمى نسب

 اشرف رامین

شیوا نوروزي


