
 20 سال انتظار براي 
سعيد احمديان

    گزارش
تکرار يک قهرماني، 
حکايت فرانسوي ها 
بود. حکايت تيمي که پس از فرانس��ه 98 تا روسيه 
2018 صبر کرد تا دوباره جام را   باالي سر ببرد. سوت 
پايان پيتانا از اس��تاديوم لوژينکي مس��کو تا خيابان 
شانزليزه پاريس و شايد حتي کش��ورهاي کوچک 
آفريقايي را که زادگاه پدر و مادر خيلي از ملي پوشان 
فرانسوي بود غرق در شادي کرد. شادي به اندازه 20 
سال صبر براي دومين قهرماني در بزرگ ترين رويداد 
فوتبالي جهان که حاال به نام ديديه دشان در کتاب 
تاريخ فوتبال ثبت شده است تا او در پايان بازي سرش 
را باال بگيرد و با صدايي که غرور از آن مي باريد رو به 
خبرنگاران بگويد: »حاال ما تا چهار سال آينده آقاي 
فوتبال دنيا هستيم.« دشان حاال قهرمان ملي فرانسه 
است، مربي اي که ديگر نگران نيست که زيدان جايش 
را بگيرد و پس از ماريو زاگالوي برزيلي و فرانس بکن بائر 
آلماني سومين کسي است که هم به عنوان بازيکن و 
هم به عنوان مرب��ي قهرمان جام جهاني مي ش��ود. 

شروعيمعمولي،پايانيفوقالعاده
آرام آرام ش��روع کردن��د و باال آمدن��د، اگرچه اولين 
ديدارشان مقابل اس��تراليا به لطف داور ويدئويي با 
يک پيروزي نزديک همراه شد تا ش��روع نه چندان 
مقتدرانه اي داشته باش��ند، اما در ادامه تيم دشان با 
ستاره هاي جوانش رو آمد. پيروزي يک بر صفر مقابل 
پرو و تساوي بدون گل مقابل دانمارک، حکم   صعود 

به عنوان تيم اول گروه  به يک هش��تم داد. پس از آن 
بود که فرانسه کم کم در قامت يک مدعي ظاهر شد، 
وقتي آرژانتين را 4 بر 3 با ستاره جواني مانند امباپه 
حذف کرد و رؤياي مس��ي را در ج��ام جهاني خراب 
کرد. اروگوئه هم با س��تاره هايي مانند کاواني، سوارز 
و دروازه بان فوق العاده اي به نام کورتوا نتوانست مانع 
جوانان فرانسه شود تا خروس ها با زدن دو گل حريف 

امريکاي جنوبي شان را هم به  خانه بفرستند. 
 در نيمه نهايي نيز در روزي که س��تاره هاي بلژيک 
توسط فرانس��وي ها مهار ش��ده بودند و راهي براي 
درخشش نداشتند، تيم دشان با يک گل برنده شد و به 
يک قدمي جام رسيد، جايي که کرواسي شگفتي ساز 
با داليچ و جمعي از ستاره هاي جام حضور داشتند. 
اگرچه يک شنبه کروات ها در آمار بازي برتر بودند، 
اما اسکوربورد ورزشگاه لوژينکي مسکو، برتري 4 بر 2 
فرانسه را ثبت کرد تا شگفتي داليچ و تيمش نيمه تمام 
بماند و در جامي که قربانگاه تيم هاي بزرگ و اسم و 
رسم دار بود، جام به تنها تيم بزرگ باقي مانده تا روز 
آخر برس��د. پس از قهرماني در جام جهاني 1998، 
حاال فرانس��وي ها با باال بردن ج��ام 2018، دومين 
ستاره را روي پيراهن ش��ان نصب مي کنند، تيمي 
که با ميانگين سني 26 س��ال پس از برزيل 1970 
جوان ترين تيم قهرمان جام جهاني اس��ت تا خيال 
خروس ها که پس از نايب قهرمان��ي در 2006 يک 
دوره افت را سپري کردند، براي سال هاي سال از بابت 

داشتن ستاره راحت شود. 

مديونآفريقا؟
حضور پررن��گ س��تاره هاي آفريقايي االصل در تيم 
فرانسه که نقش تعيين کننده اي در قهرماني اين تيم 
داشتند، سبب شده برخي اين قهرماني را متعلق به 
آفريقا هم بدانند، مانند ساندي اوليسه ستاره سابق 
فوتبال نيجري��ه که در توئيتر کناي��ه اي به قهرماني 
خروس ها در روسيه زده و نوشته است: »باالخره آفريقا 
اولين قهرماني خود در جام جهاني را به دست آورد. 
البته با رنگي فرانسوي.« 16 بازيکن از 23 ملي پوش 
منتخب ديديه دش��ان، اصليتي آفريقايي دارند. اگر 
به اين جمع 11 بازيکن رزرويست را هم اضافه کنيم، 
مي بينيم که از اين 34 نفر، 23 نفرشان آفريقايي، هفت 

نفر فرانسوي و چهار بازيکن هم اصليتي ديگر دارند. 
»آبي هاي سياه يا س��ياه هاي آبي« تمثيلي است که 
روزنامه نگار آفريقايي براي ملي پوشان فرانسه به کار 
برده و اصليت تک تک آنه��ا را اينگونه يادآوري کرده 
است: کيليان امباپه و س��اموئل اومتيتي با اصليتي 
)کامروني(، انگولوکانته )مالي(، ماتوئيدي )آنگوال و 

کنگو(، پل پوگبا )گينه( و نبيل فکير )الجزاير(. 
CNN ه��م در تحليلي در اي��ن باره آورده اس��ت: 
»موقعيت هاي اقتصادي، بحث بر سر عدالت، خشونت 
و مسائل مربوط به نژادپرستي در سال هاي اخير باعث 
شده که مسئله  مهاجرت به يک معضل تبديل و اين 
سؤال مطرح ش��ود که چه کسي شايستگي گرفتن 
مليت کش��ور ديگري را دارد. مهاج��ران آفريقايي و 
سياهپوست در فرانس��ه کمتر حقوق مي گيرند و در 

شرايط پرخطرتري کار مي کنند.« به نوشته اين شبکه 
تلويزيوني، اين موفقيت که با حضور مهاجران به دست 
آمده، سبب شده تا نگاه هاي مثبت نسبت به مهاجران 
افزايش پيدا کن��د و ديگر نمي ت��وان وانمود کرد که 
مهاجران در کشورهاي مقصد شهروندان سطح پاييني 

هستند که فرصتي براي رشد و موفقيت ندارند. 
ايستادنبهاحترامکرواتها

با وجود قهرماني فرانسه،  اما نمي توان از شايستگي هاي 
کرواسي گذشت. تيمي که جايي در پيش بيني هاي 
قهرمان 2018 نداشت، اما از همان بازي اول با توپ پر 
شروع کرد. آنها با برد نيجريه آغاز کردند و در بازي دوم 
با زدن سه  گل به آرژانتين نشان دادند که آرزوهاي 
بزرگي در سر دارند. ايس��لند را هم بردند تا به عنوان 
تيم اول در گروهي که مس��ي و ياران��ش نيز حضور 
داش��تند به يک هش��تم بروند. در ادامه در سه بازي 
120 دقيق��ه مقابل دانمارک، روس��يه و انگليس در 
يک هشتم، يک چهارم و نيمه نهايي برنده شدند، اما 
در فينال نتوانستند حريف ستاره هاي جوان فرانسه 
و البته داور ويدئويي ش��وند تا به مدال نقره بس��نده 
کنند. با اين حال سر شاگردان داليچ در پايان فينال 
باال بود، تيمي جنگنده که در روس��يه نشان داد که 
مي توان يقه تيم هاي بزرگ را گرف��ت و باالتر از آنها 
به يک قدمي جام هم رس��يد، تيمي با س��تاره هايي 
مانند مودريچ، سوباش��يچ، راکيتيچ، ايوان پريشيچ، 
مانزوکيچ و خيلي هاي ديگر که در بهترين تيم هاي 

اروپا توپ مي زنند. 

تالش بي چشمداشت  براي كشور
 درس اول جام جهاني

 جام جهاني فوتبال يک کالس آموزشي بزرگ است، کالس درس فوتبال 
به لحاظ مسائل فني تکنيکي و تاکتيکي، اما جداي از تمام مسائل فوتبالي 
و صحنه هاي نابي که در طول اين رويداد بزرگ ورزشي در مستطيل سبز 
ديده شد، اظهارنظر، حرف ها و نکته هايي که از زبان ستارگان بزرگ فوتبال 

دنيا شنيده مي شود نيز بسيار قابل تأمل و پندآموز است.
البته بيان حرف هاي تکراري و کليش��ه اي چندان به کار نمي آيد، اينکه 
باعث خوشحالي مردم شديم، اينکه براي پيروزي جنگيديم و از اين دست 
حرف ها را زياد مي توان شنيد، اما وقتي حرفي از جان برمي آيد و با عمل هم 
همراه  مي شود، آن وقت است که مي شود يک کالس درس، حتي اگر راوي 

آن جواني 19 ساله باشد.
اين روزها که مسئوالن بلندپايه وزارت ورزش تمام هم و غم خود را صرف 
اقدام فراقانوني معافيت ملي پوشان فوتبال از خدمت سربازي کرده اند و 
نمي خواهند به هيچ عنوان قبول کنند که اين کار يک اقدام غيرقانوني و 
تبعيض آميز است، مرور دوباره حرف هاي کيليان امباپه، مهاجم 19 ساله 

تيم ملي فرانسه بسيار حائز اهميت است.
امباپه مي گويد تمام مبالغي که به عنوان پاداش و حتي حقوقي را که براي 
بازي در جام جهاني دريافت مي کند، به امور خيريه اختصاص مي دهد، چون 
به خاطر بازي و تالش براي تيم ملي کشورش حاضر نيست پولي دريافت 

کند و اين لذت تالش را با هيچ چيز عوض نمي کند.
امباپه مسلماً از ديگران درس گرفته، ديگراني نظير ليليان تورام که قبل از 
هر بازي به خود مي گفته آيا حاضري جانت را براي موفقيت کشورت در 
زمين تقديم کني. اينجا اما در ايران اوضاع متفاوت است و اين کشور، مردم و 
مسئوالن هستند که بايد در خدمت بازيکنان باشند. اين تافته هاي جدابافته 
فوتبال هستند که بايد براي کسب معمولي ترين نتيجه در جام جهاني 
پاداش هاي آنچناني بگيرند و از بديهي  ترين قانون هاي رايج کشور معاف 
ش��وند. تالش اين روزهاي محمدرضا داورزني و مسئوالن وزارت ورزش 
براي محق جلوه دادن کار غيرقانوني درخواست معافيت فوتباليست ها 
را کنار اين دو اظهارنظر بگذاريد، مدعي بودن فوتباليست هاي تيم ملي را 
برابر سر به زيري دو بازيکن بزرگ فرانسه که دو قهرماني را براي تيم ملي 
کشورشان به دست آورده اند، قرار دهيد تا متوجه شويد که فوتبال ايران، 
حتي اگر سال هاي سال هم در رويداد بزرگ جام جهاني حاضر باشد چيزي 
عاديش نمي شود. اولين و مهم ترين درس جام جهاني؛ تالش، فداکاري 
و جانفشاني براي موفقيت کشور است، تالشي بدون چشمداشت، بدون 
درخواست رانت و معافيت. تالشي که قبول داشته باشي از سر وظيفه است، 
نه اينکه برايش منتظر پاداش نقدي باشي و بعد هم ادعاي معافيت کني. 
تالشي که به خاطر آن سر ملت مظلوم و در تحريم کشورت منت نگذاري و 

برايشان پيغام و پسغام نفرستي!
کاش حداقل محمدرضا داورزني که اين روزه��ا در به در به دنبال اصالح 
آيين نامه س��رباز قهرمان براي اجراي تبعيض بين رشته  هاست، اين دو 
اظهارنظر را ببيند. او که مدعي است در رشته هاي مختلف ورزشي حضور 
داشته، بهتر اس��ت معناي واقعي تالش بدون چشمداشت براي کشور را 
اول خودش متوجه شود، بعد به مسئوالن ذي ربط بفهماند و پس از آن به 
بازيکنان پرمدعاي فوتبال ايران درس آن را به درستي بدهد که اگر تالشي 
هم براي تيم ملي انجام داده اند، منتي بر سر مردم نيست و توقعي هم نبايد 
داشته باشند، چراکه اجراي وظيفه و عمل کردن به آن مستلزم پاداش و 

رانت نيست.
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فریدون حسن

جام خروس هاي آفريقايي نشان!
حاشيهايبردومينقهرمانيفرانسهدرجامجهاني

 نامداران كشتی و دلگرمی به كشتی گیر نوجوان
 سال گذشته بود که رضا ساالري، کشتي گير نوجوان سيستاني در حين 
تمرين دچار ضايعه نخاعي شد و به اجبار روي ويلچر رفت، اما فدراسيون 
کشتي بالفاصله وارد ميدان شد و اين نوجوان را تنها نگذاشت. ساالري 
با حمايت هاي فدراسيون به تهران آمد و روند درماني اش را شروع کرد. 
کشتي گير نوجوان کش��ورمان ديروز در خانه کشتي حضور يافت و به 
شدت هم مورد استقبال رئيس فدراسيون، سرمربي تيم ملي، اعضا و 
قهرمانان تيم مل��ي قرار گرفت. رضا يزداني و کميل قاس��مي از جمله 
کساني بودند که با ساالري ديدار کردند و دوبنده تيم ملي را به او اهدا و 

آرزو کردند که هرچه زودتر سالم و سرحال به دنياي کشتي بازگردد.

شور و هیجان سیاسیون در مستطیل سبز
فينال پرهيجان جام بيست و يکم برگزار شد و شش گل هم داشت، اما حضور 
همزمان سه رئيس جمهور در ورزشگاه لوژنيکي و متعاقب آن مراسم اهداي 
جوايز، بازتاب هاي گسترده اي در رسانه ها و شبکه هاي اجتماعي داشت. به 
همان اندازه که پيروزي براي بازيکنان دو تيم مهم بود، به همان اندازه نيز 
والديمير پوتين، امانوئل ماکرون و کوليندا کيتاروويچ نگران اين بازي بودند. 
رئيس جمهور روسيه بي صبرانه منتظر اتمام رقابت ها و سربلندي کشورش 
به عنوان ميزبان جام جهاني بود، هرچن��د که روس ها تا يک چهارم نهايي 
بيش��تر باال نيامدند، ولي برگزاري بي حرف و حديث جام موفقيت بزرگي 

براي آنها تلقي مي شود.
 ماکرون، رئيس جمهور فرانسه نيز با هيجان خاصي عملکرد خروس ها را 
دنبال مي کرد و واکنش هاي پرحرارت او به گل هاي شاگردان دشان ثابت 
کرد که فوتبال براي سياستمداران تا چه اندازه اهميت دارد. البته رفتارهاي 
عجيب و خارج از عرف کوليندا کيتاروويچ، رئيس جمهور کرواسي نيز براي 
هميشه در تاريخ جام هاي جهاني ثبت شد. نقش پررنگ سياست در فوتبال و 
برعکس،  با اينکه از سوي نهادهاي فوتبالي تکذيب مي شود، اما رفتارهاي سه 
رئيس جمهور اروپايي آن هم در حضور اينفانتينو اين واقعيت را تأييد کرد. 
حاال ماکرون و هم حزبي هايش قهرماني در جام جهاني را جزئي از کارنامه خود 

مي دانند و بدون شک کيتاروويچ حسرت از دست رفتن جام را مي خورد. 

قهرماني مقتدرانه جوانان ووشو ايران  در جهان
با کسب 9 مدال طال در آخرين روز مسابقات ووشو قهرماني جوانان جهان 
سکوي اول دنيا به تسخير ووش��وکاران ايران درآمد. هفتمين دوره اين 
رقابت ها در برزيل به پايان رسيد و کاروان اعزامي ووشو کشورمان موفق 
به کسب 11 مدال طال، هش��ت نقره و هفت برنز در دو بخش ساندا و تالو 
شد. 26 مدال رنگارنگ جوانان موجب شد تا چيني ها که خود را مهد ووشو 
جهان مي دانند، باز هم تسليم اراده ورزشکاران ايراني شوند و براي نخستين 
بار قهرماني در هر دو بخش مبارزه و فرم به کشورمان برسد. هنگ کنگ، 
امريکا و مالزي در رده هاي بعدي قرار گرفتند و چيني ها نيز به مقامي بهتر 

از پنجمي دست نيافتند.
 مدال هاي طالي ايران در برزيل را س��يده سوگند گلشني، سيدمحمد 
حسيني، آيدا حيدري، کيميا شوشتري، محمدمهدي رضايي، ابراهيم 
اصالني، شجاع پناهي، محمد فرهادي، حميد کيانيان، محمد حاجي زاده 
و حسن لطفي به دست آوردند. مهدي خاني )دو نقره(، نازنين بازدار، مينا 
پناهي، فاطمه جزيني، محمدعلي مجيري، تيم دوئلين دختران با ترکيب 
سيده سوگند گلش��ني و مينا پناهي و تيم دوئلين پسران نيز با ترکيب 
سيدمحمد حسيني و محمدعلي مجيري نقره گرفتند و محمدعلي مجيري 
)دو برنز(، نازنين بازدار، مهدي خاني، مينا پناهي، زهرا بت شکن و ياسين 

شهرکي هم برنزي شدند. 

هیچ تیمي به گردپاي
 كومیته تیمي ايران نمي رسد

حسين روحاني قهرماني تيم کوميته ايران در رقابت هاي قهرماني کاراته 
آسيا را افتخاري بزرگ براي کاراته ايران خواند. مربي تيم ملي کاراته پس 
از شکست عربستان در فينال در گفت وگو با فارس از عملکرد ملي پوشان 
تمجيد کرد: »آسيا روي کاراته سرمايه گذاري زيادي کرده، به اين دليل که 
کاراته المپيکي شده  و کسب مدال در بازي  هاي آسيايي و المپيک براي 
کشورهاي آسيايي بسيار مهم است. ديگر هيچ کشوري زنگ تفريح نيست. 
شايد قبالً ما مي گفتيم که قدرت کاراته آسيا يک زماني در ژاپن بود و بعد به 
ايران رسيد، اما حاال شاهديم که همه کشورها در حال پيشرفت هستند.« 
وی ادامه داد:  » در بحث کوميته تيمي ما بهترين هاي دنيا را در اختيار 
داريم و در حال حاضر واقعاً هيچ تيمي از لحاظ بحث نفرات به گرد پاي 
کوميته تيمي ايران نمي رسد. همدلي بزرگ ترين حسن اين تيم است. ما 
امتياز کامل را بدون حرف و حديث با شکست تيم ها کسب کرديم. خدا را 
شکر جوانان خوبي به تيم ملي تزريق شده است. در اين چند سال ما نفرات 
خوبي را به تيم ملي کاراته ايران معرفي کرده ايم که اميدواريم اين روند 
ادامه يابد. يادمان باشد که موفقيت کاراته   براي جامعه کاراته ايران است و 

هيچ وقت نگفته ايم که اين موفقيت براي ماست.«

 اشرف رامین 

خروس ها اليق قهرماني بودند
جام قهرماني به تيمي رس��يد که در بين 

گري نويل

اسکاي اسپورتس

تيم هاي ش��رکت کننده در اين دوره جام 
جهاني شايستگي بيشتري داشت. تيم ملي 
فرانسه براي رس��يدن به سکوي قهرماني 
تالش زيادي کرد. البته در رسيدن به اين 
موفقيت گل به خ��ودي ماريو مانژوکيچ و 
پنالتي که با کمک  VAR گرفته شد تأثير 
زيادي داشت. پل پوگبا و کيليان امباپه کار 
را براي خروس ها يکس��ره کردند و اشتباه 
مبتديانه هوگو لوريس عمالً هيچ راه نجاتي براي کرواسي باقي نگذاشت. با 
وجود اينکه سيستم کمک داور ويدئويي در اعالم پنالتي به نفع فرانسه نقش 
داشت، اما باز هم نمي توان شايستگي هاي تيم دشان را زير سؤال برد. همان 
يک پنالتي کافي بود تا فرانسه در نهايت شرايط را به نفع خود تغيير دهد، 
تيمي که آرژانتين را با ليونل مسي حذف کرد، اروگوئه را با لوئيز سوارز و 
ديه گو گودين از پيش رو برداشت و حسرت فينال را به دل ستاره هاي بلژيک 
از جمله ادن هازارد، کوين دي بروين و لوکاکو گذاشت،  اليق   قهرماني بوده 
است. با ترکيبي که دشان براي جام جهاني روسيه انتخاب کرده بود، فرانسه 
مي تواند در تورنمنت هاي ديگر هم موفق باشد، هرچند که هيچ کدام از 
بازيکنان اين تيم در حد و اندازه هاي امباپه و گريزمان نبودند، اما ترکيبي 
ايده آل براي خروس ها محسوب مي شوند. کروات ها هم تا آخرين بازي پا به 
پاي فرانسه پيش آمدند و آنها نيز رؤياي قهرماني داشتند، حتي مي توان 
گفت که تيم زالتکو داليچ مي توانست بازي را به تساوي بکشاند، اما فينال 
هميشه برد و باخت دارد. بازيکنان کرواسي معتقدند قهرماني حق آنها بوده 
نه فرانسه، اما در پايان جام جهاني کاپ قهرماني به فرانسه رسيد. کروات ها 
مستحق احترام و تمجيد هستند، اما بايد پذيرفت که تيم داليچ در مقابل 
فرانسه باتجربه در لحظات سرنوشت ساز کم آورد. تا پيش از اين، خيلي ها 
مالکيت توپ را يکي از مالک هاي برتري تلقي مي کردند، ولي در بازي آخر 
جام عکس اين تفکر ثابت شد؛ فرانسه با مالکيت کمتر بازي را در احاطه خود 

داشت و سرانجام هم به هدفش رسيد. 
*مترجم:شيوانوروزی

كهکشاني تازه  از كرواسي آمد
برانکو اين روزها بيشتر از هر زمان       جام جهانی
ديگري مي تواند س��رش را باال 
بگيرد و پز ستاره اي را بدهد که جايزه بهترين بازيکن جهان را 
گرفته است. او کاشف لوکا مودريچ ستاره تيم ملي کرواسي است، 

ستاره اي که زير دستان سرمربي کروات پرسپوليس رشد کرد و 
امروز يکي از بهترين بازيکنان دنيا لقب گرفت. مودريچ در حالي در 

پايان جام جهاني به عنوان بهترين بازيکن جام انتخاب شد که 
کمتر کسي به اين انتخاب ايراد گرفت و همه متفق القول بر 
انتخاب ستاره ريز نقش تيم داليچ صحه گذاشتند، آن هم 

در جامي که خيلي ها روي مسي، نيمار و رونالدو براي 
رسيدن به اين عنوان شرط بسته بودند. او به عنوان 
نيرو محرکه تيم در فاز تهاجمي و البته رهبر تيم 
داليچ، نقش بزرگي در موفقيت شطرنجي پوشان 

ايفا کرد. مودريچ پس از فينال لوژينکي گفت: »وقتي 
اينقدر به قهرماني نزديک بوديم، پذيرفتن شکست 
آسان نبود. ما قهرمانانه مبارزه کرديم و هر کاري الزم بود 

براي پيروزي انجام داديم، اما بدشانس بوديم. در بيشتر دقايق 
بازي تيم برتر بوديم، ولي کمي بدشانس بوديم و گل هاي ساده 
برايمان گران تمام شد و باعث ش��د فرانسه به برتري برسد. 
فرانسه حاال جشن قهرماني مي گيرد، اما ما هم با سري باال به 

خانه مي رويم.«
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متن آگهى
آگهى ابالغ وقت رسـیدگى و دادخواست و ضمائم به کالسـه پرونده 961766/282 وقت 
رسـیدگى سـاعت 12 به تاریخ 97/6/3 خواهان عزیز آدشـیرین پور خوانده ایگیریدلسیت 
سالسـدوهورتادو خواسـته طالق، خواهان دادخواستى تسـلیم دادگاه هاى عمومى نموده 
که جهت رسـیدگى به شـعبه 282 تهران ارجاع گردیده و وقت رسـیدگى تعیین شـده 
بـه علـت مجهول المکان بـودن خوانده و درخواسـت خواهان و دسـتور دادگاه و به تجویز 
مـاده 73 قانـون دادرسـى مدنى مراتب یک نوبـت در یکى از جراید کثیراالنتشـار آگهى 
مى گـردد تـا خوانـده از تاریخ نشـر آخرین آگهى ظرف یک مـاه به دفتـر دادگاه مراجعه 
و ضمـن اعـالم نشـانى کامل خود، نسـخه دوم دادخواسـت و ضمائـم را دریافت نماید و 
در وقـت مقـرر باال جهت رسـیدگى حضور به هم رسـاند چنانچه بعدا ابالغى به وسـیله 

آگهـى الزم شـود فقط یک نوبت منتشـر و مـدت آن ده روز خواهد بود.
مدیر دفتر شعبه 282 دادگاه عمومى تهران 110/38257 ت 
-------------------------------------------------------------------

متن آگهى
آگهـى ابـالغ وقت رسـیدگى و دادخواسـت و ضمائم به آقاى مهـدى پاك طینت فرزند 
عبدالمحمـد، خواهـان آقـاى پژمان آجیل چى دادخواسـتى به طرفیت خوانـده فوق به 
خواسـته مطالبـه وجـه چـک و... مطـرح که بـه این شـعبه ارجـاع و به شـماره پرونده 
کالسـه 9709982161100035 شـعبه 46 دادگاه عمومـى حقوقـى مجتمـع قضایى 
شـهید صـدر تهران ثبت و وقت رسـیدگى مـورخ 1397/05/30 سـاعت09:00 تعیین 
که حسـب دسـتور دادگاه طبـق موضوع مـاده 73 قانون آیین دادرسـى مدنى به علت 
مجهول المـکان بـودن خوانده و درخواسـت خواهان مراتب یک نوبـت در یکى از جراید 
کثیراالنتشـار آگهـى مى گـردد تـا خوانـده ظرف یک مـاه پـس از تاریخ انتشـار آگهى 
بـه دفتـر دادگاه مراجعـه و ضمـن اعـالم نشـانى کامل خود، نسـخه ثانى دادخواسـت 
و ضمائـم را دریافـت و در وقـت مقـرر فوق جهـت رسـیدگى در دادگاه حاضر گردد.

منشى دادگاه حقوقى شعبه 46 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضایى شهید  110/38233 ت 
صدر تهران
-------------------------------------------------------------------

متن آگهى
آگهـى ابـالغ وقت رسـیدگى و دادخواسـت و ضمائم بـه آقاى نادر صیار مهـدوى فرزند 
ناصـر، خواهـان آقـاى کریم فایضى منشـورى مقـدم فرزنـد رحمت اله دادخواسـتى به 
طرفیـت خوانـده فـوق بـه خواسـته مطالبـه وجـه چـک و... مطرح کـه به این شـعبه 
دادگاه  شـعبه 46  کالسـه 9709982161100093  پرونـده  شـماره  بـه  و  ارجـاع 
عمومـى حقوقـى مجتمـع قضایى شـهید صـدر تهـران ثبت و وقـت رسـیدگى مورخ 
1397/05/27 سـاعت09:00 تعیین که حسـب دسـتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 
قانـون آیین دادرسـى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواسـت خواهان 
مراتـب یـک نوبـت در یکـى از جرایـد کثیراالنتشـار آگهى مى گـردد تا خوانـده ظرف 
یـک مـاه پـس از تاریـخ انتشـار آگهى بـه دفتـر دادگاه مراجعـه و ضمن اعالم نشـانى 
کامـل خـود، نسـخه ثانى دادخواسـت و ضمائـم را دریافت و در وقت مقـرر فوق جهت 

رسـیدگى در دادگاه حاضـر گردد.
منشى دادگاه حقوقى شعبه 46 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضایى شهید  110/38232 ت 
صدر تهران

متن آگهى
آگهـى ابـالغ وقـت رسـیدگى و دادخواسـت و ضمائـم بـه آقـاى مجیـد محمـودى فرزند 
احمدرضـا، خواهـان آقـاى داود صدیـق دادخواسـتى بـه طرفیـت خوانـده آقـاى مجیـد 
محمـودى بـه خواسـته الـزام بـه تنظیـم سـند رسـمى ملک مطـرح کـه به این شـعبه 
ارجـاع و بـه شـماره پرونـده کالسـه 9609982163101343 شـعبه 206 دادگاه عمومى 
حقوقـى مجتمع قضایى شـهید مفتح تهـران ثبت و وقت رسـیدگى مـورخ 1397/06/04 
سـاعت08:30 تعیین که حسب دسـتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسى 
مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواسـت خواهان مراتب یک نوبت در یکى 
از جراید کثیراالنتشـار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشـار آگهى 
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشـانى کامل خود، نسـخه ثانى دادخواسـت و ضمائم 

را دریافـت و در وقـت مقـرر فوق جهـت رسـیدگى در دادگاه حاضر گردد.
منشى دادگاه حقوقى شعبه 206 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضایى شهید  110/38434 ت 
مفتح تهران- الناز باقرى
-------------------------------------------------------------------

متن آگهى
آگهـى ابـالغ وقـت رسـیدگى و دادخواسـت و ضمائـم بـه آقاى رضـا منـزوى، خواهان 
بانـک مهر اقتصاد دادخواسـتى بـه طرفیت خوانده آقاى محمدرضـا میرزابزرگف جعفر 
احسـانى، سـلیمان صفى پـور، رضـا منـزوى بـه خواسـته مطالبـه وجه چک بـه مبلغ 
1,160,000,000 ریـال مطـرح کـه بـه ایـن شـعبه ارجاع و به شـماره پرونده کالسـه 
9709980226100124 شـعبه 1 دادگاه عمومـى حقوقـى مجتمـع قضایـى شـهید 
بهشـتى تهران ثبـت و وقت رسـیدگى مـورخ 1397/05/28 سـاعت09:00 تعیین که 
حسـب دسـتور دادگاه طبـق موضـوع مـاده 73 قانـون آییـن دادرسـى مدنـى به علت 
مجهول المـکان بـودن خوانده و درخواسـت خواهان مراتب یک نوبـت در یکى از جراید 
کثیراالنتشـار آگهـى مى گـردد تـا خوانـده ظرف یک مـاه پـس از تاریخ انتشـار آگهى 
بـه دفتـر دادگاه مراجعـه و ضمـن اعـالم نشـانى کامل خود، نسـخه ثانى دادخواسـت 
و ضمائـم را دریافـت و در وقـت مقـرر فـوق جهت رسـیدگى در دادگاه حاضـر گردد.
منشى دادگاه حقوقى شعبه 1 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضایى شهید  110/38432 ت 
بهشتى تهران- فتاح منش
-------------------------------------------------------------------

متن آگهى
آگهـى ابـالغ وقـت رسـیدگى و دادخواسـت و ضمائم بـه خانم مریم قاسم شـاهى و شـهروز 
قاسم شـاهى فرزنـدان عزیزالـه، ناهید جم نژاد فرزند عبـاس، خواهان بانک ملى دادخواسـتى 
بـه طرفیت شـرکت نیک همراد، شـهروز قاسم شـاهى، ناهیـد جم نژاد، مریم قاسم شـاهى به 
خواسـته مطالبـه وجـه بـه مبلـغ 1,000,000,000 ریـال مطرح که بـه این شـعبه ارجاع و 
به شـماره پرونده کالسـه 9709980226100068 شـعبه 1 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع 
قضایى شـهید بهشـتى تهـران ثبـت و وقت رسـیدگى مـورخ 1397/05/27 سـاعت09:00 
تعییـن کـه حسـب دسـتور دادگاه طبـق موضـوع مـاده 73 قانون آییـن دادرسـى مدنى به 
علـت مجهول المـکان بـودن خوانـده و درخواسـت خواهـان مراتـب یـک نوبـت در یکـى از 
جرایـد کثیراالنتشـار آگهـى مى گـردد تا خوانده ظـرف یک ماه پـس از تاریخ انتشـار آگهى 
بـه دفتـر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشـانى کامل خود، نسـخه ثانى دادخواسـت و ضمائم 

را دریافـت و در وقـت مقـرر فوق جهـت رسـیدگى در دادگاه حاضر گردد.
منشى دادگاه حقوقى شعبه 1 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضایى شهید  110/38430 ت 
بهشتى تهران

جام جهاني روسيه       خبر
همانطور که به کام 
تيم هاي بزرگ نبود براي ستاره هاي نامدار فوتبال 
دنيا هم خوش يمن نبود تا نام هايي که پيش بيني 
مي شد در روسيه يک س��ر و گردن باالتر از بقيه 
باشند فينال را در خانه هايشان تماشا کنند و در 
مقابل نام کساني در جمع برترين هاي جام قرار 
بگيرند که تا پيش از اين زير سايه نام هاي بزرگي 
مانند مسي و رونالدو بودند. کيليان امباپه 19 ساله 
و زننده چهار گل فرانسه، يکي از ستاره هاي جام 
بود که جايزه بهترين بازيکن جوان را از آن خود 
کرد، س��تاره اي که خيلي ها مي گويند مي تواند 
ستاره آينده فوتبال دنيا باشد. درخشش او حتي 
پله را هم به تمجيد واداش��ته اس��ت. پله برزيلي 
مي گويد با درخشش امباپه احساس خطر کرده 
است: »اگر کيليان به اين کيفيت و رکوردها ادامه 
دهد، ش��ايد الزم باش��د کمي گرد و غبار از روي 
کفش هايم پاک کنم.« جايزه بهترين دروازه بان و 
دستکش طاليي هم به کورتواي بلژيکي رسيد. 

دروازه بان چلس��ي به خص��وص در ديدار مقابل 
برزيل، نقش کليدي  براي تيمش داشت و به بلژيک 
کمک کرد تا بهترين نتيج��ه تاريخش را در جام 
جهاني به دست آورد. هري کين انگليسي هم با 
زدن شش گل توانست جايزه کفش طال را از آن 
خود کند. مهاجم تاتنهام در اين مس��ابقات يک 
هت تريک هم داش��ت. گريزمن و لوکاکو نيز در 
رده هاي بعدي قرار گرفتند. اين دو هر کدام چهار 

گل به ثمر رسانده اند.

مثال فوتبالي حضرت آقا براي هیئت دولتستاره هاي جديد فوتبال دنیا
رهبر معظم  انقالب اس��المي، در ديدار رئيس جمهور و اعضای هيئت 
دولت، عملکرد تيم ملي فوتبال جمهوري اسالمي ايران در جام جهاني 
2018 روس��يه را مورد تفقد قرار دادند.  دکتر آذري جهرمي، وزير ارتباطات و فناوري اطالعات در 
مطلبي در اينستاگرام خود با عنوان حاشيه اي بر متن يک ديدار صميمي، ضمن اشاره  به ديدار روز 
يک شنبه رئيس جمهور و اعضاي هيئت دولت با مقام  معظم رهبري نوشت: »مثال فوتبالي رهبر معظم  
انقالب: اگر مردم  در جريان  تالش هاي دولت در حل مشکالت اقتصادي قرار بگيرند، فارغ از نتيجه 
قدردان خواهند بود، مثل بازي فوتبال ايران در جام  جهاني. اطمينان دارم که دولت در حل مشکالت 

اقتصادي و رخنه اي که دشمن به آن اميد بسته، موفق خواهد بود.«

     بازتاب


