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سوژه

به بهانه خداحافظی مایکل فلپس از ورزش حرفهای

شکارچیان مدال در تاریخ المپیک

دوست صمیمی کریس فاش کرد

قرارداد رونالدو تمدید شده!

چند هفته پیش بود که تصاویری از کریس��تیانو
رونال��دو در تعطیالت پ��س از قهرمانی در یورو
 2016منتشر شد که در آن فوق ستاره پرتغالی
در حال تمرین با قهرمان س��بک وزن مسابقات
یوافسی-کانر مک گرگور -در السوگاس دیده
میش��د .اما حاال پس از چند هفته این ورزشکار
ایرلندی باز هم در مورد رونالدو خبرس��از ش��ده
اس��ت و خبرهایی را در مورد تمدید قرارداد این
بازیکن با رئالمادرید داده است .به گزارش ،AS
مک گرگور دیروز در مصاحبهای در پاسخ به این
س��وال که آیا مثل رونالدو بیشترین دستمزد را
میگیرد اینطور پاس��خ داده است« :کار سختی
خواهد بود .او به تازگی قرادادش را با رئالمادرید
تمدید ک��رده و بای��د ببینیم که چه میش��ود.
شاید در س��ال آینده از او پیش��ی گرفتم ».این
صحبتهای مک گرگور در حالی است که پیش
از این از توافق رئالمادرید و رونالدو برای تمدید
قرارداد در فصل جدید خبر داده شده بود .قرارداد
فعلی رونالدو ت��ا  2018اعتبار دارد و احتماال تا
 2020یا  2021تمدید میشود .باید صبر کرد و
دید که این موضوع چه زمانی به صورت رس��می
از سوی طرفین اعالم خواهد شد.

مای�کل فلپ�س پ�س از قهرمانی در
رقابته�ای  4در  100مت�ر مختل�ط
ب�ا چش�مانی پر از اش�ک خداحافظ�یاش از دنیای
حرف�های را اعلام کرد  .این در حالی اس�ت که این
م�دال بیستوهش�تمین م�دال المپیک�ی فلپس،
بیستوسومین طال و شش�مین مدال او در المپیک
ری�و  2016بود .ش�ناگر اس�طورهای آمری�کا با صید
بیستوهش�تمین م�دال المپیکی خ�ود در ریو به
رکوردی دستنیافتنی رس�ید .به بهانه خداحافظی
پرافتخارتری�ن ورزش�کار تاری�خ المپی�ک نگاهی
میاندازیم به شکارچیان مدال در بزرگترین رویداد
ورزشی جهان.
مایکل فلپس
فلپس آمريكايي ركورددار كس��ب بيشترين مدال در يك
دوره المپي��ك اس��ت .او در بازيهاي المپيك تابس��تاني
 2004در يونان در حالي كه تنها  19سال داشت توانست
 8مدال المپيك را به گردن خود بياويزد كه  6عدد از آنها
طال بود .فلپس كه در مس��ابقات شناي بازيهاي المپيك
تابس��تاني  2008در  8رشته رقابت كرد ،توانست با كسب
مدال طال در هر  8رش��ته عنوان بزرگترين قهرمان تاريخ
المپيك را به خود اختصاص دهد .در المپیک  2012لندن،
فلپس با  4طال و  2نقره به مدالآوری خود در رقابتهای
المپی��ک ادام��ه داد .فلپس ب��ا  5ط�لا در المپیک ریو به
ماجراجویی خود در تاری��خ رقابتهای المپیک پایان داد.
 23طالی المپیکی رکوردی اس��ت که شاید برای همیشه
در تاریخ رقابتهای المپیک به نام این ش��ناگر اسطورهای
باقی بماند.
الريسا التينيا
الرس��يا التينيا ژيمناست اوكرايني توانست در  3دوره
المپيك سالهاي  1964 ،1960و  1965شركت كرده
و چندين ركورد المپي��ك را به نام خود ثبت نمايد .او
مجموعا موفق به كس��ب  18مدال (طال ،نقره ،برنز) در
المپيك ش��د که رنگ  9مدال طالیی بود .او تنها زني
است كه تاكنون موفق به كسب  9مدال طالي المپيك
شده است.
پاوو نورمي
پاوو نورمی دونده فنالندی بین سالهای  ۱۹۲۰تا ۱۹۲۸
می�لادی در مس��ابقات بازیه��ای المپیک تابس��تانی در
مجموع  ۱۲مدال (شامل  ۹مدال طال ۳ ،نقره) کسب کرد.

نقل و انتقاالت

بایرنمونی��خ پیش��نهاد  65میلی��ون یوروی��ی
رئالمادری��د ب��رای جذب دیوید آالب��ا را رد کرده
است.
باشگاه رن فرانسه خواهان جذب قرضی اودگارد،
هافبک نوجوان رئالمادرید است.
باشگاه منچسترسیتی با کلودیو براوو ،دروازهبان
بارس��ا برای انتقال��ش به اتحاد به توافق رس��یده
است.
تاتنهام میخواهد برای تقویت خط میانی خود،
آدرین س��یلوا ،هافب��ک اس��پورتینگ و تیم ملی
پرتغال را با  13میلیون پوند به خدمت بگیرد.
اورتون در آس��تانه جذب آیمن عبدنور ،مدافع
والنسیا قرار دارد.
پس از رد پیشنهاد سیتی توسط تراشتگن ،حال
روی پاتریس��یو گزینه اول سیتی برای جانشینی
هارت است.
واتفورد خواه��ان جذب روبرت��و پریرا ،هافبک
یوونتوس است.
یوونت��وس و اینتر قصد دارند تا آن��دره هررا از
منچستریونایتد را به خدمت بگیرند.
دیگو فورالن ،مهاجم س��ابق منچستر و اینتر با
قراردادی  3ماهه به مومبایی سیتی در سوپر لیگ
هند ملحق شد.
مانگاال ،مدافع منچسترس��یتی در آستانه ترک
این تیم قرار دارد و میالن در پی جذب اوست.
آرس��نال قصد دارد تا اگر اینتر موفق به جذب
هافبکی جدید ش��د ،دوباره برای خرید مارس��لو
بروزویچ کروات اقدام کند.
نبیل بنطالب ،هافبک تیم تاتنهام در لیس��ت
خرید باشگاه اینتر قرار گرفته است.
یون��اس هکت��ور ،مدافع چپ تیم مل��ی آلمان
قراردادش را با کلن تا سال  2021تمدید کرد.
ج��ورج فرند قراردادش را با میدلزبورو تا س��ال
 2020تمدید کرد.
احتمال تمدید قرارداد زالتان با یونایتد با وجود
اینکه حدود یک ماه از پیوس��تن او به این باشگاه
گذشته قوت گرفته است.
چلسی به یوونتوس پیشنهاد داده که در ازای 45
میلیون یورو ،فابرگاس را راهی تورین خواهد کرد.

 /٩٥١٥٧٣٣٥م

ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﻋﺮاﻗ� ا�ﻨﺠﺎﻧﺐ ﻋﻤﺎر ﻋﺒﺎس

از �ﺎﺑﻨﺪه ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣ� ﺷﻮد ﺑﻪ �ﻨﺴﻮﻟﮕﺮ�
 /٩٥١٥٧٣٦٦م

ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﺧﻮدرو ﭘﺮا�ﺪ ﻣﺪل  ٨٣ﺑﻪ ﺷﻤﺎره
اﻧﺘﻈﺎﻣ� ا�ﺮان  ٤٦٣ -١٢ب  ٧٣ﺷﻤﺎره
ﺷﺎﺳ�  S ١٤١٢٢٨٣٣٦٦٠٤٥ﺷﻤﺎره
ﻣﻮﺗﻮر  ٠٠٩٨٦٧٥٩ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﻬﻨﺎز ﻏﻴﻮر ﻣﺪاح
ﻣﻔﻘﻮد و ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ.
 /٩٥١٥٧٥٧٤آ

اسكوربورد

او هنگام دویدن در ماده اس��تقامت ،یک ساعت در دست
خود نگه میداشت تا بتواند زمان و سرعت خود را کنترل
کند .نورمی در المپیک س��ال  ۱۹۲۴که در پاریس برگزار
ش��د در طول  ۶روز در  ۷مسابقه شرکت کرد و در تمامی
آنه��ا به مقام اول دس��ت یافت .نورمی ملق��ب به فانتوم
فنالندی بود که در سال  ۱۹۷۳در گذشت.
مارك اسپيتز
اين شناگر بازنشسته آمريكايي توانست در المپيك 1972
مونيخ با كس��ب  7مدال طال به بهترين دستاوردي كه در
آن زمان ،يك ورزشكار در يك دوره المپيك به آن رسيده
اس��ت ،دس��ت يابد .ركورد اسپيتز تا  36س��ال بعد پابرجا
بود تا اينكه مايكل فلپس هموطن ش��ناگر او در المپيك
 2008پكن با كس��ب  8مدال طال ،آن را بهبود بخش��يد.
اس��پيتز در طول دوران ورزش حرف��هاي خود  33ركورد

شروع بد قهرمان جزیره

وقتی روباه شکار میشود!

ش اﻧﺘﻈﺎﻣ� ﮔﺮﮔﺎن  ٦٢٤ب  ٣٣ش ﻣﻮﺗﻮر
 ٠١٣٣٩١Zش ﺷﺎﺳ� ١١٦٠٧١١٢٢٠٤
ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﻴﺪ داود ﻣﺤﺴﻨ� ﻣﻔﻴﺪ� ﻣﻔﻘﻮد و ﻓﺎﻗﺪ
اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ .
 /٩٥١٥٦٠٣١ف

ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ و ﺳﻨﺪ �ﻤﭙﺎﻧ� ﭘﺮا�ﺪ  ١٤١ﻣﺪل  ٨٨ﺑﮋ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎره اﻧﺘﻈﺎﻣ� ا�ﺮان ٢٥٣-٣٦س ٤٩و ش ﺷﺎﺳ�
 S١٤٨٢٢٨٨٢٨٤٠٩٧و ش ﻣﻮﺗﻮر ٢٧٩٧٣٦٢
ﺑﻨﺎم ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﮔﻠﺸﻦ و ﭼ� ﺳﭙﻪ ﺷﻌﺒﻪ ٤راه داﻧﺸﺠﻮ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎب ١٢٠٥١٢٠٥٨٠٠١٣٣١٠٦
ﺳﻔﻴﺪ اﻣﻀﺎ ﻣﻔﻘﻮد وﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎراﺳﺖ
 /٩٥١٥٧٥١٧م

 /٩٥١٥٧٠٣٧خ

ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﭘﻴ�ﺎن واﻧﺖ ﻣﺪل  ٨٤ﺳﻔﻴﺪ روﻏﻨ�
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره اﻧﺘﻈﺎﻣ� ا�ﺮان  ٤٣٤-٣٦ج ٨٣
و ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺗﻮر  ١١٢٨٤٠٣٤٥٤٦ﺑﻪ
ﺷﻤﺎره ﺷﺎﺳ�  ١٢١٠٩٩٥٩ﺑﻨﺎم ﻓﺎﻃﻤﻪ
ﻃﻮﺳ� ﻣﻔﻘﻮد و ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ

جهاني را به ثبت رس��اند .او در س��الهای  1968و 1972
در المپیک مکزیک و مونیخ به آب زد و توانست با  9طال،
یک نقره و یک برنز به اس��طوره آن سالهای ورزش جهان
تبدیل شود.
كارل لوئيس
لوئيس قهرمان دووميداني آمريكاست كه تاكنون موفق به
دريافت  10مدال المپيك كه  9تاي آن طالس��ت ،ش��ده
اس��ت .او يكي از معدود افرادي است كه در  4المپيك پي
در پي موفق به اخذ مدال شده است.
بيورن دائلي
اسكيباز نروژي كه با كسب  8مدال طالي المپيك عنوان
پرافتخارتري��ن و موفقترين ورزش��كار بازيهاي المپيك
زمستاني را از آن خود كرد.
بريجيت فيشر

ﮐﺎرت ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﯾﺴﻮزو ش٢٢٦٩٤٧٧
ﻣﺪل ١٣٨٨ش ﭘﻼ� ا�ﺮان-٣٢
١٦٩ع ٩٦ش ﻣﻮﺗﻮر  ٧٧٦٠٢٤ش
ﺷﺎﺳ�  Najo٨٨nprf١٩١٩٨ﻣﻔﻘﻮد
و اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺪارد.
 /٩٥١٥٧٣٧٦ج
ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﮐﻴﺎ اﭘﺘﻴﻤﺎ ﻣﺪل  ٢٠١٠ﺳﻔﻴﺪ ﺻﺪﻓﯽ

که آرسنال به جذب او عالقهمند است .بازیکن الجزایری
بازی خیلی خوبی نداشت ولی این حقیقت که پنالتی را
برای تیمش زد ،اثبات میکند هنوز هم از اعضای حیاتی
تیم است .بازیکن  ۲۵ساله فصل پیش هم پشت ضربات
کاشته میایستاد ولی واضح بود که تکتک نفرات لستر

ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ ﭘﺮاﯾﺪ ﻣﺪل ٨٩

ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﺧﻮدرو ﭘﮋو  ٢٠۶ﻣﺪل  ٩٤ﺑﻪ ش
اﻧﺘﻈﺎﻣ� ا�ﺮان  ٨٣١ - ٢٦ج  ١١و ش
ﺷﺎﺳ�  NAAP١٣FE٨EJ٥٠٢٠٧١ﺑﻪ
ﻧﺎم ﺗﺎﺑﺎن �ﺰداﻧ� ﻣﻔﻘﻮد و اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺪارد.

ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ �ﺎﻣﻴﻮن �ﻤﭙﺮﺳ� ١٣٦٩
ﺑﻪ ش اﻧﺘﻈﺎﻣ� ٦٤٩-٣٢ع ٧٦ش
ﻣﻮﺗﻮر ٣٣٥٩١٠١٠٢٩٤٢٢٣ش
ش ٣٤٩٣٢٣٥٥٠٢٣٢٧١ﺑﻨﺎم اﻣﻴﺮ
ﻋﺒﺎﺳ� ﻣﻔﻘﻮد و ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ

 /٩٥١٥٧٥٨٢و

ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﺧﻮدرو  ۴٠۵ﻣﺪل ٨۴

ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﮐﺎﻣﻴﻮن

ﺑﻪ ش اﻧﺘﻈﺎﻣ�  ١٢ا�ﺮان ٢٣٦د  ٥٩و
ش ﺷﺎﺳ�  ١٤٢٢٧١٤١و ش ﻣﻮﺗﻮر
 ١٢٤٨٤٠٧٥٧٥٦ﻣﻔﻘﻮد و ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر
اﺳﺖ.
 /٩٥١٥٥٢١٦ف

ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ و ﺳﻨﺪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﭘﺮاﯾﺪ ﻣﺪل ٧٨
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره اﻧﺘﻈﺎﻣ�  ١٦٧-٤٢و  ١٦و ش
ﺷﺎﺳ�  S١٤١٢٢٧٨٥٨٨٣٦٩ﺑﻪ ﻧﺎم
ﮔﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻴﺰاده ﻣﻔﻘﻮد و اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺪارد.

ش اﻧﺘﻈﺎﻣ� ا�ﺮان ٣٩٤-٤٢ق٤٤
ش ﻣﻮﺗﻮر  ١٤٨١٥٨٨ش ﺷﺎﺳ�
 S١٤١٢٢٨٥٨٠٧٥٧٠ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ اﺻﻐﺮ�
ﻣﻔﻘﻮدو ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ  /٩٥١٥٦٠٨٩ف

ﺳﻨﺪ و ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ �ﺎﻣﻴﻮن �ﻤﭙﺮﺳ� ﺑﻨﺰ ١٣٧٢
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره اﻧﺘﻈﺎﻣ�  ٥٦٩ع  ١٨ا�ﺮان ٨٥
ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺗﻮر  ١٠٠٦١٦٠٢ﺷﻤﺎره ﺷﺎﺳ�
 ١٦٥٧٩٢١٥ﺑﻪ ﻧﺎم ﺻﻔﺮ ﻗﻨﺒﺮزﻫ� ﻣﻔﻘﻮد و
ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ.
 /٩٥١٥٦٨٤٩م

ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  ٣۴٠٩ﺑﻪ
ﺗﺎر�ﺦ  ١٣٨٩٫١٫٢٩ﺻﺎدره از ﺷﻬﺮدار�
ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر ﺑﻨﺎم ﻣﺤﻤﺪ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﮔﻮﻫﺮ ﺟﻮ
ﻓﺮزﻧﺪ رﻣﻀﺎﻧﻌﻠ� ش ش �� ﻣﻔﻘﻮد ﮔﺮد�ﺪه
ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ .
 /٩٥١٤٠٠٢٦ش

ﭘﺮواﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
ﺑﻪ ش  ٠١٩٣٠٠٠٧٢١٧ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻬﻨﺪس
ﻣﺴﻌﻮد وﻓﺎ�� ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺑﻪ ش ش ٩٠٧٢
�ﺪ ﻣﻠ�  ٠٩٤٥٦٦٠٦٤٢ﻣﺘﻮﻟﺪ  ٦٥٫٦٫٢٨در
ﺗﺎر�ﺦ  ٩٥٫٢٫٤ﻣﻔﻘﻮد و اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺪارد.

ﺳﻨﺪ ﺗﺮاﮐﺘﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺸﺎورزى ﻣﺪل  ٢٨۵MFﺷﻤﺎره
ﺳﺮ�ﺎل  D١٢٩٥٧-٦٤-Tو ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺗﻮر ٧٧٩٤M
و ﺷﻤﺎره ﺷﺎﺳ�  ٠٦٤٤٣ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد وﻓﺎدار
ﭼﻨﺎرﺑﻮ ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  ٣٥٩ﺻﺎدره ﭼﻨﺎرﺑﻮ ﻓﺮزﻧﺪ
ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻣﻔﻘﻮد و ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ  /٩٥١٥٧٠٦٠ .ش

ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ و ﺳﻨﺪ �ﻤﭙﺎﻧ� ﺧﻮدرو �ﺎ�ﺮون ﻣﺪل
 ٢٠١٢ﺑﻪ ﺷﻤﺎره اﻧﺘﻈﺎﻣ� ا�ﺮان  ٨١٧-٧٧و
 ٣٢ﺷﻤﺎره ﺷﺎﺳ� KPTS٠C١٩SCP١٥٨٦٨٠
و ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺗﻮر  ١٦٢٩٥٠١٢٠٠٠٩٧٠ﺑﻪ ﻧﺎم
ﺧﺎﻧﻢ ا�ﺮم ﻣﻘﺪور�ﺎن ﻣﻔﻘﻮد و ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ.

آﮔﻬﯽ دﻋﻮت ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﺎدى
ﺷﺮﮐﺖ ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﮐﺎﻻى داﺧﻠﯽ
اﺳﺘﻘﻼل ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ ٢٣٠١
ﺑﻪ اﻃﻼع �ﻠﻴﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻴﺮﺳﺎﻧﺪ

ا�ﻨﺠﺎﻧﺐ �ﺮﻣﻌﻠ� ﺣﺎﺗﻤ� ﻣﺎﻟ� ﺧﻮدرو ﭘﺎرس
ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺪل ٩٠ﺑﻪ ﺷﻤﺎره اﻧﺘﻈﺎﻣ� ا�ﺮان -٤٢
 ٥٩١ق  ٥٩ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺗﻮر١٢٤٨٩٢٦٨٧١٧
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺷﺎﺳ�  ٠١CA٩BK٤٨٧٢٥٣ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
ﻓﻘﺪان اﺳﻨﺎد ﻓﺮوش و ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﺗﻘﺎﺿﺎ� روﻧﻮﺷﺖ
اﻟﻤﺜﻨ� اﺳﻨﺎد ﻣﺬ�ﻮر را ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﻟﺬا ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
ﻫﺮ �ﺲ ادﻋﺎ�� در ﻣﻮرد ﺧﻮدرو ﻣﺬ�ﻮر دارد ﻇﺮف
ﻣﺪت  ١٠روز ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﺣﻘﻮﻗ� ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺮوش
ﺷﺮ�ﺖ ا�ﺮان ﺧﻮدرو واﻗﻊ در ﭘﻴ�ﺎن ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﺳﻤﻨﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎ�ﺪ .ﺑﺪ�ﻬ� اﺳﺖ ﭘﺲ از اﻧﻘﻀﺎ�
ﻣﻬﻠﺖ ﻣﺰﺑﻮر ﻃﺒﻖ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻘﺮر اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

�ﺎرت ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ راﻧﻨﺪه ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ٢٦١٤٥٨٣
و �ﺎرت ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ �ﺎﻣﻴﻮن ﺑﻪ ﺷﻤﺎره
 ٢٦٤٢٣٢١و �ﺎرت ﻣﺸﺨﺼﺎت �ﺎﻣﻴﻮن
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﭘﻼ� ٣٩٦ع ٨١ا�ﺮان ٣٢
ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺗﻮر  ٠٠٧٢٩٩٩و ﺷﻤﺎره ﺷﺎﺳ�
 ٥٥٠٣٨٧١٧ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ �ﺎرت
ﺑﻴﻤﻪ  ،ﺑﻴﻤﻪ ﺳﻼﻣﺖ  -ﻣﻌﺎ�ﻨﻪ ﻓﻨ� �ﺎﻣﻴﻮن ﻓﻮق
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻋﻠ� ﻣﺤﻤﺪ زاده ﻣﻔﻘﻮد ﮔﺮد�ﺪه و
اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺪارد .از �ﺎﺑﻨﺪه ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣ� ﺷﻮد ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ
 ٠٩١٥٧٣٧٠١٦٧ﺗﻤﺎس ﺑﮕﻴﺮ�ﺪ /٩٥١٥٧٧٠٢ .ش

 /٩٥١٥٦٤٧٠ف

 /٩٥١٥٧٦٥٠م

 /٩٥١٥٧٥٨٩خ

ش اﻧﺘﻈﺎﻣ� ا�ﺮان  ٩٥١- ١٢ع٤٣
ش ﺷﺎﺳ�  ١٤٢٥٨٢١٥ش ﻣﻮﺗﻮر
 ١٠١٣٩٢٦٧ﻣﻔﻘﻮد و از درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ
اﺳﺖ
 /٩٥١٥٦١٨٠ف

ﺑﻪ ش اﻧﺘﻈﺎﻣ� ا�ﺮان ٢٦٩-١٢س ٤٩و ش
ﺷﺎﺳ�  NAGCPX٢PC١٩E١٩٠١٤و ش
ﻣﻮﺗﻮر  FE٥٤٠٥٤٦ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺤﻤﻮد �ﻤﺎﻟ�
ارد�ﺎﻧ� ﻣﻔﻘﻮد و از درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ اﺳﺖ.

آﮔﻬﯽ ﻧﻮﺑﺖ دوم ﻣﺰاﯾﺪه ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮل
ﺳﻴﺐ  ،ﮔﻼﺑﯽ درﮔﺰى و اﺳﭙﺎداﻧﺎ
�� ﺷﺮ�ﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ �ﺸﺎورز� در ﻧﻈﺮ دارد
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺳﺮدرﺧﺘ� ﻣﺤﺼﻮل ﺳﻴﺐ،
ﮔﻼﺑ� درﮔﺰ� و اﺳﭙﺎداﻧﺎ ﺑﺎﻏﺎت ﺧﻮد از
ﻃﺮ�ﻖ ﻣﺰا�ﺪه اﻗﺪام ﻧﻤﺎ�ﺪ  .ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن
ﻣ�ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ �ﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ
و اراﺋﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺗﺎ ﺗﺎر�ﺦ ١٣٩٥٫٥٫٢٩ﺑﺎ
ﺗﻠﻔﻦ  ٠٥١٤٦١٢٢١٨٤داﺧﻠ�  ٥ﺗﻤﺎس
ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎ�ﻨﺪ .
 /٩٥١٥٧٠٧٥ش

ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﭘﮋو ﭘﺎرس ﻣﺸﮑﯽ ٨١

ش اﻧﺘﻈﺎﻣ�  ٣٥و  ٢٥٩ا�ﺮان ٣٦
ش ﻣﻮﺗﻮر  ٣٨٣٣٥١٥ش ﺷﺎﺳ�
 S١٤١٢٢٨٩٨١٤٨٧٩ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﻠ� اﺻﻐﺮ
ﺻﺎﺑﺮ ﻣﻔﻘﻮد و ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ  /٩٥١٥٦١٣٨ف

 /٩٥١٥٧٢٦٨م

 /٩٥١٥٧١٨٤م

میخواستند او اولین گل فصل تیم را بزند .احمد موسی
نیز شروع خوبی در لیگ برتر تجربه کرد اگرچه بعضی از
لمس توپهای او میتوانست بهتر باشد .رانیری ترکیب
خوبی به زمین فرستاد و به خاطر انتخاب محرز ،موسی،
گری و واردی باید به او اعتبار داد .این ترکیب در روزی
که لستر روی فرم خوب خود باشد ،میتواند هر مشکلی
برای مدافعان رقیب ایجاد کند .لس��تر ب��ه اندازه کافی
بازیکن گلزن جهت بردن مسابقه داشت.
نقاط ضعف
روباهها به نظر چندان منس��جم نمیرسیدند .چیزی که
باید نگرانکننده باشد زیرا این حالت مقابل تیمی بدون
مربی ب��ود؛ تیمی که حتی به س��ختی بازیکنانی آماده
جهت پا گذاش��تن به میدان نب��رد دور هم جمع کرد.
مثل آغاز فصل پیش ،به نظر میرس��د که لسترس��یتی
گلهای بدی میخورد و با توجه به اینکه آرسنال رقیب
بعدی آنهاس��ت ،نگرانیهایی برای رانیری وجود دارد.
سرمربی ایتالیایی ش��اید الزم دارد که در صورت کلین
شیت کردن تیمش پاداشی جدید به بازیکنانش بدهد.
فصل قبل پیتزا میگرفتند ،در این فصل اشاره کرد که
ش��اید خوراک خرچنگ به عنوان عامل انگیزشی مورد
استفاده قرار بگیرد.

ﺑﻪ ش اﻧﺘﻈﺎﻣ�  ٨٦٣ص  ٥٤ا�ﺮان  ٣٦ﺑﻪ
ش ﻣﻮﺗﻮر  ٢٢٨٢٨١٠٥٦٦٦ﺑﻪ ش ﺷﺎﺳ�
 ٨١٨٠٦٠٨٢ﺑﻨﺎم ﻋﻠ� ﺧﺮاﻣﺎن �ﺮ�ﻢ آﺑﺎد
ﻣﻔﻘﻮد و اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺪارد.
 /٩٥١٥٥٩٢٣ف

ﻣﺘﺎﻟﻴ� ش اﻧﺘﻈﺎﻣ� -١٢ا�ﺮان  ٢٦١ج ٤٣
ش ﺷﺎﺳ�  KNAGH٤١٤BA٥٤٥٢٠١٧ش
ﻣﻮﺗﻮر  G٦EAAA٤٩٤٢١٨ﺑﻪ ﻧﺎم ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ
ﻋﺮﻓﺎﻧ� ﻣﻔﻘﻮد و اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺪارد.
 /٩٥١٥٦٠٤٩ف

ﺳﻨﺪ و ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﭘﺮاﯾﺪ  GTXIﺳﻔﻴﺪ ٨۵

فيشر تنها شركتكننده المپيك است كه توانسته در 6
دوره المپيك ش��ركت نمايد و مدالهاي زيادي را طي
اين دورهها كس��ب نمايد .او تنها قايقراني است كه 12
مدال كسب كرده اس��ت .از اين  12مدال 8 ،عدد طال
و  4عدد نقره اس��ت .او در سن  18س��الگي به عنوان
قهرم��ان كاياك يك نفره دس��ت ياف��ت و جوانترين
قهرم��ان قايقراني در تاريخ المپي��ك لقب گرفت .اين
قهرمان آلماني در المپيكهاي ،1992 ،1988 ،1980
 2000 ،1996و  2004شركت كرده است.
سائو كاتو
كاتو ژيمناستيككار موفق ژاپني است كه به عنوان يكي از
پرافتخارترين ورزشكاران تاريخ المپيك شناخته ميشود.
در  3دوره المپيك او توانست  12مدال كسب نمايد كه 8
تاي آنها طال بوده است.

ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﺧﻮدرو واﻧﺖ ﻣﺰدا

 /٩٥١٥٦٠٥٤ف

ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣ� در روز ��ﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ
 ١٣٩٥٫٦٫٧راس ﺳﺎﻋﺖ  ٩:٣٠ﺻﺒﺢ
در ﻣﺤﻞ ﺷﺮ�ﺖ واﻗﻊ در �ﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  ٧ﺟﺎده

ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر ﺑﻪ ﻓﻴﺮوزه ﺑﺮﮔﺰار ﻣ� ﮔﺮدد .
دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ :

-١اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﻣﺎﻟ� ﺳﺎل  ١٣٩٤ﺗﻮﺳﻂ
ﺑﺎزرس

 -٢ﮔﺰارش ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪ�ﺮه و ﺑﺎزرس
ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه
 /٩٥١٥٧٥٨٣ش

 /٩٥١٥٧٥٧٧و

آﮔﻬﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ

ﺷﻬﺮدار� ﺑﻴﺪﺧﺖ در ﻧﻈﺮ دارد اﻧﺠﺎم
اﻣﻮر ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮ و ﻓﻀﺎ� ﺳﺒﺰ و ﺧﺪﻣﺎت
ﻋﻤﻮﻣ� ﺧﻮد را از ﻃﺮ�ﻖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣ�
ﺑﻪ ﺷﺮ�ﺘﻬﺎ� ذ�ﺼﻼح و ﻣﺠﺮب واﮔﺬار
ﻧﻤﺎ�ﺪ  ،ﻟﺬا ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﻣ� ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺗﺎر�ﺦ
 ٩٥٫٥٫٢٥ﻟﻐﺎ�ﺖ  ٩٥٫٦٫٤ﺟﻬﺖ �ﺴﺐ
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ و در�ﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
ﺑﻪ ﺷﻬﺮدار� ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ .
ﺿﻤﻨﺎ ﻫﺰ�ﻨﻪ درج آﮔﻬ� ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﺮﻧﺪه
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ .

ﺷﻬﺮدارى ﺑﻴﺪﺧﺖ

 /٩٥١٥٧٥٧٥ش

فوتبال المپیک مردان
پرتغال صفر  ..........................................آلمان 4
نیجریه  .................................... 2دانمارک صفر
کره جنوبی صفر  .......................هندوراس یک
برزیل  .......................................... 2کلمبیا صفر
فوتبال المپیک زنان
برزیل صفر اس��ترالیا صفر؛ در پنالتی  6 – 7به
سود برزیل
لیگ برتر
هال سیتی  .......................... 2لسترسیتی یک
برنلی صفر  ....................................سوانسی یک
اورتون یک  .....................................تاتنهام یک
میدلزبورو یک  ...................استوک سیتی یک
کریستال پاالس صفر  ......وست برومویچ یک
ساوتهمپتون یک  ..........................واتفورد یک
منچسترسیتی  ....................... 2ساندرلند یک
لوشامپیونا
بوردو  ........................................... 3سن اتین 2
مون پلیه یک  .....................................آنگر صفر
دیون صفر  ...........................................نانت یک
کن  .................................................... 3لوریان 2
متز  ........................................................ 3لیل 2
جام بینالمللی قهرمانی
اینتر  ........................................... 2سلتیک صفر

فوتبال المپیک
برزیل با درخشش نیمار به
نیمه نهایی رسید

 2تی��م برزیل و کلمبیا در مرحله یکچهارم نهایی
المپیک بام��داد دیروز به مصاف یکدیگر رفتند که
در نهایت این سلسائو بود که توانست با برتری - 2
صفر به پیروزی برسد .نیمار با یک ضربه ایستگاهی
دیدنی تیمش را پیش انداخت تا از همان اول دیدار،
برزیل بر بازی سوار شود .گلزنی نیمار در حالی بود
که او به خاطر نمایشهای ضعیفش به شدت مورد
انتقاد قرار گرفته بود و حال با این گلزنی توانس��ت
خودش را کمی از این فش��ار خارج کند .گل دوم را
ل��وان در نیمه دوم به ثمر رس��اند و خیال برزیل از
بابت کسب این پیروزی راحت شد .حال سلسائو با
کسب این پیروزی راهی نیمه نهایی شده و در این
مقطع باید به مصاف هندوراس برود .از سوی دیگر
آلم��ان نیز به نیمه نهایی صعود کرده و باید مقابل
نیجریه بازی کند.
ﺳﻨﺪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ و ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﺧﻮدرو ﻧﻴﺴﺎن ﺑﻪ
ﺷﻤﺎره اﻧﺘﻈﺎﻣ� ا�ﺮان ٥٧٢ -٢٦ب  ٩٩و
ﺷﻤﺎره ﺷﺎﺳ�  ٠٠٨٧٠٣ﺑﻪ ﻧﺎم ﻓﻀﻞ ا...
ﮔﻞ ﻣﺤﻤﺪ� ﻣﻔﻘﻮد و اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺪارد.

 /٩٥١٥٧٤٣٨و

ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ،ﺑﺮگ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ و ﮐﺎرت ﻣﺎﺷﻴﻦ
ﮐﺎدﯾﻼک ﻣﺪل  ١٣۵٧ﻗﻬﻮه اى
ش اﻧﺘﻈﺎﻣ� ا�ﺮان ٣٧٨-١٢م ٦٣ش ﺷﺎﺳ�
 ٦S٦٩RGF٤٠٤٨١٠ش ﻣﻮﺗﻮر ٥١٣٧٥٤
ﺑﻪ ﻧﺎم ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ ﺑﻬﺮاﻣ� ﻣﻔﻘﻮد و اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺪارد.

 /٩٥١٥٦٢٧٢ف

ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻔﻘﻮد ﺷﺪه و ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎراﺳﺖ

خوان مارتین دل پوت��روی آرژانتینی با غلبه بر
رافائل ن��ادال قهرمان المپی��ک  ۲۰۰۸پکن به
دی��دار پایانی بازیهای المپی��ک  ۲۰۱۶ریو راه
پی��دا ک��رد .دل پورتو با نتیج��ه ,۷ - ۶ ،۷ - ۵
 ۵ - ۷, ۶ - ۴مقابل نادال به برتری رس��ید .دل
پورتو که در رتبه  ۱۴۱جهان قرار دارد ،در دیدار
پایان��ی رقابتها با اندی م��اری که در بازیهای
المپیک لندن به مدال طال رسیده دیدار خواهد
کرد .نادال روز ش��نبه موفق شده بود به عنوان
قهرمانی رقابتهای  2نفره دست پیدا کند اما از
رسیدن به فینال رقابتهای انفرادی بازماند.

لیگ برتر
چلسی  ....................................................وستهام

بگوییم حس میشود قهرمانی سال گذشته بسیار اتفاق
کهنهای به نظر میرسد .در ادامه به بررسی نقاط قوت و
ضعف لستر در دیدار افتتاحیه لیگ برتر میپردازیم.
نقاط قوت
ریاض محرز هنوز در باش��گاه اس��ت این در حالی است

ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﭘﺮا�ﺪ ﺳﻔﻴﺪ٨٢ﺑﻪ ش اﻧﺘﻈﺎﻣ�
 ٢٣�١٢٤-١٢ش ﻣﻮﺗﻮر٠٠٤٤١٠٣٣
ش ش S١٤١٢٢٨٢٩٠٦١١٥ﺑﻨﺎم اﻣﻴﻦ
ﺻﺪ�ﻖ ﻓﺨﺮآﺑﺎد� ﻣﻔﻘﻮد وﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ

دلپوترو به فینال تنیس
المپیک رسید

برنامه

اولی��ن هفت��ه از رقابته��ای لیگ برتر
انگلیس عصر شنبه با دیدارهال سیتی
و لسترسیتی قهرمان کلید خورد و تیم تازه لیگ برتری
ش��ده هال سیتی موفق ش��د با نتیجه  - 2یک قهرمان
فصل گذش��ته جزی��ره را شکس��ت دهد و ب��ا این کار
رکوردهای جدیدی در فوتبال انگلیس به ثبت برس��اند.
این برای هشتمین بار بود که در لیگ برتر یک تیم تازه
صعود کرده در هفته اول به مصاف مدافع عنوان قهرمانی
میرود و البته برای نخس��تین بار بود که تیم تازه لیگ
برتری ش��ده موفق میش��ود مدافع عن��وان قهرمانی را
شکس��ت دهد .همچنین این اولین بار بعد از  ۲۷س��ال
بود که قهرمان انگلی��س در فصل جدید فوتبال جزیره
مس��ابقات را با شکست آغاز میکند .آخرین بار آرسنال
ب��ه عنوان مداف��ع قهرمان لیگ ،فص��ل  1989 - 90را
ب��ا باخت آغاز کرد .روباههای لسترس��یتی به وضوح در
روز ش��نبه توسط تیم تازه صعودکرده هال سیتی شکار
ش��دند .رابرت هوث غایب بزرگ لس��تر در خط دفاعی
ب��ود و همچنین جیمی واردی موقعیتهای زیادی را از
دست داد؛ چیزی که یک سالی بود دیده نشده بود .االن
الزم نیس��ت روباهها بلرزند ،شاید این شکست الزم بود
که لستریها به خودش��ان بیایند ولی عادالنه است که

ﺑﺮگ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﭘﺎﺗﺮول ﻣﺪل  ١٣٧١ﺳﻔﻴﺪ

�ﺎرت ﭘﺮﺳﻨﻠ� ﺷﺮ�ﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺮو� اﻧﺴﺎﻧ�
�ﻴﺶ ﺑﻪ ﻧﺎم اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺟﻌﻔﺮ� ﺑﻪ �ﺪﭘﺮﺳﻨﻠ�
 ١٧٤١٢٦ﻣﻔﻘﻮد ﮔﺮد�ﺪه و ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎراﺳﺖ
از �ﺎﺑﻨﺪه ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣ� ﺷﻮد ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ز�ﺮ ﺗﻤﺎس
ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎ�ﻨﺪ
٠٩٣٠٢۴٣٨٣٧۵

ﻋﺮاق ﺗﺤﻮ�ﻞ ﻧﻤﺎ�ﺪ

گزارش

ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﺎدى
ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﮐﺎﺷﯽ ﻃﻮس
ﻧﻮﺑﺖ دوم

از �ﻠﻴﻪ اﻋﻀﺎء ﺷﺮ�ﺖ دﻋﻮت ﻣ� ﺷﻮد
در ﺳﺎﻋﺖ  ١٦روز ��ﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮرﺧﻪ
 ٩٥٫٦٫٧در ﻣﺤﻞ ﻣﺴﺠﺪ ز�ﻨﺒﻴﻪ
ﺟﻬﺖ رﺳﻴﺪﮔ� در ﺧﺼﻮص ﻣﻮارد
ز�ﺮ ﺣﻀﻮر ﺑﻬﻢ رﺳﺎﻧﻨﺪ و �ﺎ و�ﻼ�
ﺧﻮد را ﺗﺎ �� ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﺎر�ﺦ اﻧﺘﺸﺎر
ﺣﻀﻮرا ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﺷﺮ�ﺖ ﻣﻌﺮﻓ� ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ
ﺗﻌﺪاد آراء و�ﺎﻟﺘ� ﻫﺮ ﻋﻀﻮ  ٣را�
و ﻫﺮ ﻏﻴﺮ ﻋﻀﻮ �� را� ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .
ﻻزم ﺑﻪ ذ�ﺮ اﺳﺖ �ﺴﺎﻧﻴ�ﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ�
ﻋﻀﻮ�ﺖ در ﻫﻴﺎت ﺗﺼﻔﻴﻪ و ﻧﺎﻇﺮ را
دارﻧﺪ ﻣ�ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺪار� ﺧﻮد را ﺗﺎ ١٠
روز ﻗﺒﻞ از ﺑﺮﮔﺰار� ﻣﺠﻤﻊ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ
ا�ﻦ ﺷﺮ�ﺖ ﺗﺤﻮ�ﻞ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ .
دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ :
 -١اﻧﺘﺨﺎب ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﻫﻴﺎت ﺗﺼﻔﻴﻪ
 -٢اﻧﺘﺨﺎب �� ﻧﻔﺮ ﻧﺎﻇﺮ ﻫﻴﺎت ﺗﺼﻔﻴﻪ
 -٣ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮ� در ﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮه
ﻋﻤﻠ�ﺮد ﻫﻴﺎت ﺗﺼﻔﻴﻪ
ﻫﻴﺎت ﺗﺼﻔﻴﻪ

 /٩٥١٥٧٧٦٣ش

