فوتبال
مهاجم ناکام استقالل
به اوسترشوندز پيوست

الحاجي گرو با امضاي قراردادي بار ديگر
به عضويت اوسترش��وندز درآمد.الحاجي
گرو مهاجم س��ابق تيم اوسترشوندز که
مقطعي در استقالل بازي کرد ،بار ديگر
به عضويت اين تيم س��وئدي درآمد.اين
مهاجم  ۲۵س��اله همراه اوسترشوندز به
مرحل��ه حذفي ليگ اروپا ني��ز راه يافت
ولي برابر آرس��نال شکست خورد.او بعد
از حضور در اين تيم گفت :خوشحالم بار
ديگر به تيميآمدم که در آن رشد کردم
و پيش��رفت داشتم .اوسترشوندز هميشه
براي من تيم خاصي است و بي صبرانه
منتظرم که همتيميهايم را ببينم و کار
خودم را در اين تيم شروع کنم.
بيل در آستانه ال کالسيکو تبرئه شد!

کميت��ه انضباط��ي فدراس��يون فوتبال
اسپانيا س��تاره ولزي رئال را تبرئه کرد.
ب��ه گزارش ف��ارس ،کميت��ه انضباطي
فدراسيون فوتبال اسپانيا بعد از هفتهها
بررس��ي درب��اره اتفاق درب��ي مادريد و
حرکت غير ورزش��ي گرت بيل ،ستاره
رئال به ط��رف هواداران اتلتيکو مادريد
راي خ��ود را صادر ک��رد و بيل را تبرئه
کرد.کميته انضباطي فدراسيون اسپانيا
اع�لام ک��رد که حرک��ت بي��ل بعد از
گلزن��ي به اتلتيکو به صورت مس��تقيم
علي��ه هواداران تيم رقيب نبوده اس��ت
در نتيج��ه او هيچ کار غيرقانوني انجام
نداده است.رئال مادريد امشب در ديدار
برگشت مرحله نيمه نهايي کوپا دل ري
مقابل بارسلونا بازي دارد.
دخهآ به گرانقيمتترين دروازهبان
جهان تبديل ميشود

منچستريونايتد اميدوار است با دروازهبان
اس��پانيايياش تواف��ق کن��د و دخهآ به
گرانقيمـتتري��ن دروازهب��ان جه��ان
تبديل ش��ود .قرارداد کنوني داويد دخهآ
در پاي��ان فصل ج��اري خاتمه مييابد.
او در صورتي که با ش��ياطين س��رخ به
توافق نرسد و تفاهمنامه کاري جديدي
را امضا نکن��د ،بازيکن آزاد خواهد بود.
البته ب��راي جلوگي��ري از وقوع چنين
وضعيتي ،بيش از يک س��ال اس��ت که
مقامهاي تيم اولدترافوردي با گلر درجه
يک خ��ود مذاک��ره کردهاند.اما تاکنون
نتيجهاي حاصل نشده است.به گزارش
روزنام��ه اس��پورت اس��پانيا ،يونايتدها
اميدوارند با پذيرش دخهآ مواجه ش��ده
و ق��راردادي امض��ا کنند ک��ه هفتهاي
 350هزار پوند را به عنوان دستمزد در
اختيار اين دروازهبان بگذارند.در صورتي
که چني��ن اتفاقي رخ دهد ،در آنصورت
مرد ش��ماره يک اولدترافوردي صاحب
رکوردي جديد خواهد ش��د.زيرا در اين
شرايط با دريافت معادل  400هزار يورو
در هفته،گرانقيمتتري��ن دروازه ب��ان
جهان معرفي خواهد شد.
استقالل صيادمنش و نورافکن را
به تيم اميد نميدهد؟

وينفرد ش��فر براي در اختيار گذاش��تن
 ۲بازيک��ن اصلي تيمش ب��ه تيم اميد
دچار ترديد ش��ده اس��ت .رض��ا آذري،
امي��د نورافکن ،مه��دي قائدي ،مهدي
نورالله��ي و الهيار صيادمنش  5بازيکن
استقالل هستند که زالتکو کرانچار اين
نفرات را براي بازيهاي تيم ملي اميد
در راه المپيک فرا خوانده اس��ت.در اين
چن��د ماه اخير نيز کرانچار و ش��فر چند
ب��ار پيرامون روند آمادگي اين بازيکنان
با هم صحبت کردند و س��رمربي اميد
از س��رمربي اس��تقالل خواس��ت اگ��ر
اي��ن بازيکنان در تي��م اميد حضور پيدا
نکردهاند حداقل در باشگاهشان فرصت
بازي داشته باشند که با شرايط مطلوب
در اردوي پاياني تيم اميد حاضر شوند.
از طرفي اردوي جديد تيم ملي اميد روز
 11اس��فند ماه آغاز ميشود درست در
روزي که استقالليها راهي کشور قطر
ميش��وند تا براي بازي با الدحيل آماده
شوند .طبيعتا ش��فر اصال دوست ندارد
براي بازي با الدحي��ل قطر بازيکنانش
را در اختيار نداش��ته باش��د به خصوص
صيادمنش و نورافکن که اين روزها در
شرايط خوبي به سر ميبرند.

برانکو :اطالعاتم از دربي را پيش خودم محفوظ نگه ميدارم

مشکل فقط بوديمير نيست ،تازهواردها زمان ميخواهند

گ�روه ورزش�ی :س��رمربي تيم فوتبال
پرس��پوليس درباره ب��ازي کردن ماريو
بوديمير کروات تيم فوتبال پرسپوليس
و انتقادهايي که به بازي او وارد ش��ده
است ،گفت :بايد بگويم که اين مسئله
فقط درب��اره بوديمير نيس��ت و درباره
بازيکناني که جديد به ما اضافه ش��دند
اين مسئله وجود دارد ،مشکل بوديمير
کمبود تمرين اس��ت و او نياز به بازي
کردن دارد .به گ��زارش فارس ،برانکو
ايوانکوي��چ در نشس��ت خبري پيش از
ديدار تيمش مقابل نفت آبادان گفت :در
ابت��دا ميگويم که همه ما منتظر بازي
با نفت هستيم ،خوشحال هستم که با
وجود فش��ردگي برنامهها ما پشت سر
هم بازي داريم .وي گفت :ميخواهيم
هوادارانمان را شاد کنيم ،در مورد نفت
آب��ادان باي��د بگويم به طور س��نتي با
س��بک فوتبال خوزستان آشنا هستيم،
بازيکنان اين خطه دوس��ت دارند بازي
کنند و بازيسازي کنند و بسيار مستعد
هستند .نسبت به نيمفصل اول تغييراتي
زيادي داش��تهاند و در واقع خون جوان
تازهاي به تيمش��ان تزريق کردهاند .با
انرژي فراوان هس��تند که اين نش��ان
ميدهد که استعداد اليزال فوتبال اين
کشور در خوزستان است و انتظار دارند
که بهتر از نيمفصل او ل بازي کنند.
کاميابي نيا و مصلح را نداريم


وي در مورد وضعي��ت مصدومان تيم
خ��ودش گفت:خليلزاده ،س��يدجالل
و رادوش��ويچ به تي��م برميگردند ،اما
کاميابيني��ا و مصل��ح را نداري��م ،آنها
مص��دوم هس��تند ،ماهين��ي ،انصاري
و ربيعخ��واه هم نميتوانيم رويش��ان
حساب کنيم ،آدام همتي بعد از جراحي
به تيم ملحق ش��ده و از مسابقه بعدي
بي��ن کانديداهاي براي بازي در ميدان
اس��ت .وي درباره بازي ک��ردن ماريو
بوديمير کروات تيم فوتبال پرسپوليس
و انتقادهايي که به بازي او وارد ش��ده
است ،گفت :بايد بگويم که اين مسئله
فقط درب��اره بوديمير نيس��ت و درباره
بازيکناني که جديد به ما اضافه ش��دند
اين مسئله وجود دارد ،مشکل بوديمير
کمبود تمرين اس��ت و او نياز به بازي
کردن دارد .هم او و هم ترابي و رس��ن
ک��ه در تيم ملي کش��ورش ب��ود اين
مشکل را دارند ،اما من انتظار دارم که

خواهيم داشت و هواداران ميتوانند از
اين ليگ دراماتيک لذت ببرند.

در م�ورد دي�دارم با دالي�چ کميهم

دروغ مينويسند

ه��ر چه زودتر با هم هماهنگ ش��وند.
نبايد انتظار داش��ت که با يک بش��کن
زدن هم��ه چيز درس��ت ش��ود ،اما ما
بازيکنان خوبي داريم و البته قبول دارم
که مشکالتي هم وجود دارد.
من از همه بازيکنانم راضي هستم


وي اف��زود :بقي��ه تيمها ه��م بازيکن
جدي��د گرفتند و بازيک��ن جديد به هر
جه��ت نوس��اناتي دارد ،م��ن از کادر
بازيکنانم راضي هس��تم و ميبينم که
چگونه واکنش نش��ان ميدهند ،حتي
به خبرنگاران هم گفتم که در اين پنج
بازي که انجام داديم ،از رقبا س��رتر و
برتر بودي��م ،ما دو بار ب��ا پديده بازي
کرديم که تيم استثنايي است ،اما مقابل
نفت مسجد سليمان بازي  ۵۰-۵۰بود،
ام��ا در بقيه بازيها بهت��ر بوديم حتي
مقابل فوالد که باختيم ،اما به هر حال
اين فوتبال اس��ت و هر اتفاقي امکان
دارد در آن رخ بدهد.
ش�رايط اس�تثنايي براي سپاهان از

زبان مدير رسانهاي تيم پرسپوليس

پندار خمارلو مدير رسانهاي پرسپوليس
گفت :متأسفانه در نيمفصل اتفاقاتي رخ
داد ک��ه برخي اينها به دنبال اين بودند
که بيرون از زمين فوتبال نتيجه بگيرند،
مصاحبهها و بيانيهها منتش��ر ش��د ،از
يکطرف ميگفتند س��کوت ميکنيم،
اما بيانيه ميآمد ،سپاهان در نيمفصل
اول از  ۱۰مس��ابقه  ۹ب��ازياش روز
جمعه برگزار شده و فاصله مسابقاتش
هم مناس��ب است ۶ ،روز و  ۸روز بوده

اس��ت ،اما س��ه چهار روز يکبار بازي
ميکنيم ،اما س��ه چهار مسابقه ما روز
تعطيل بوده و بقيه آنها مثل بازي قبل
در روز پنجشنبه يا روز غيرتعطيل برگزار
شده ،با اين حال ما معتقد نيستيم چون
نتيجه در زمين مس��ابقه رقم ميخورد.
همين االن س��پاهان براي مس��ابقه با
تراکتورس��ازي هش��ت روز استراحت
کرده ،تراکتورس��ازي دژاگه را ندارد و
اين ش��رايط نرمال ب��راي همه تيمها
نيس��ت .وي افزود :م��ا در مورد کمک
داور ويدئوي��ي هم به دنب��ال برقراري
عدال��ت در همه باش��گاهها هس��تيم،
خوشبختانه در آن جلسه حضور داشتم
و بحثه��اي خوبي مطرح ش��د ،امير
قلعهنويي زماني که خودش س��رمربي
تراکتورسازي بود به اين مسئله معترض
شد که چرا بازيهايمان يک روز زودتر
از پرسپوليس برگزار ميشود ،اما ما به
اين حرفها توجهي نکرديم و ميدانيم
که س��ازمان ليگ و فدراسيون فوتبال
در تالش هستند تا شرايط خوب شود
هر چند پرسپوليس بيشترين ضرر را از
داوريها ديده اس��ت ،اما خود دوستان
برنامهها را ن��گاه کنند و ببينند فاصله
بازيهاي تيم ما و ساير تيمها در ليگ
چگونه است.
از درب�ي اطالعات ديگ�ري دارم که

پيش خودم محفوظ نگه ميدارم

برانک��و در مورد اينکه آي��ا با تيم اميد
همکاري خواهند کرد يا نه و نظرش در
مورد دربي چيست ،گفت :من نميدانم
که فهرس��ت تيم اميد بي��رون آمده يا

نه ،اما کرانچار دوس��تم اس��ت ،زماني
که کيروش س��رمربي بود و کرانچار
سرمربي بود ،ما بيشترين حمايت را از
تيم ملي کرديم و اکنون هم از تيم ملي
حمايت ميکنيم .هميش��ه به تيم ملي
بازيکن ميدهيم ،در مورد دربي هم من
اطالع��ات ديگ��ري دارم و آن را براي
خودم نگه ميدارم .برانکو درباره اينکه
پرس��پوليس در پست بازيساز مشکل
دارد و بازيکن��ان جديد نتوانس��تند اين
مش��کل را برطرف کنند ،گفت :ترابي
ي��ک ماه اس��ت که بازيکن ماس��ت و
س��روش رفيعي هم عم ً
ال در نيمفصل
اول ب��ه دليل مصدومي��ت بازي نکرد،
ابت��داي صحبتهايم گفت��م که براي
همه م��ا زمان الزم اس��ت و بازيکنان
جديد نياز به زم��ان دارند و ما چارهاي
ج��ز کار و ب��ازي نداري��م ،البته من به
کيفيت بازيکنانم اعتماد دارم و طبيعي
اس��ت که بايد به نقط��هاي از آمادگي
برس��ند ،هر چند که آنقدر ب��ازي زياد
اس��ت که به همه آنها بازي ميرس��د.
ما بازيکن��ان جوان خوبي ه��م داريم
مثل اسدي ،کريميو ...که خيلي خوب
تمري��ن ميکنند و اين مس��ئله باعث
خوشحالي ماس��ت .ما انتظار داريم که
آنها به اين سطح از آمادگي برسند که
به ما کمک کنند اما اين اتفاق يکشبه
رخ نميده��د و نميتوان يکش��به به
همه چيز رس��يد ،بايد يادآوري کنم که
م��ا در صدر جدول هس��تيم و به نيمه
نهايي جام حذفي رسيديم ،البته پديده،
سپاهان ،استقالل و تراکتورسازي هم
تيمهاي خوبي هس��تند و ليگ جذابي

س��رمربي پرس��پوليس درباره ديدار با
داليچ و حاش��يههايي ک��ه در اين باره
راه افتاده اس��ت ،اف��زود :اين را بايد از
همکارانتان بپرس��يد که اي��ن چيزها
را مينويس��ند و مق��داري ه��م دروغ
مينويس��ند ،همه ميدانند که من به
امارات رفتم تا بازي النصر و پاختاکور
را ببينند و عم ً
ال فقط چند س��اعت در
دبي ب��ودم ،آنجا دالي��چ را ديدم که و
براي کار شخصي خودش به دبي آمده
ب��ود ،آنجا چند دوس��ت ديگرم را هم
ديدم که اگر بخواهيد اس��م آنها را هم
ميگويم! آنجا کوتسيان ،اسماعيلي که
ايراني ساکن دبي اس��ت و ...را ديدم،
آنجا ايرانيه��اي ديگري را هم ديدم.
اين را هم بگوي��م که در صحبتي که
با يکس��ري خبرنگاران داشتم به آنها
گفتم که تاج به من مأموريت داده هر
چند که ش��ش ماه اس��ت او را نديدم!
گفت��م که تاج من را فرس��تاده تا به او
پيشنهاد ساالنه  ۸ميليون دالر بدهم!
اينهايي که مينويسند اتفاقي نيست و
همه ميدانند که اين نوشتهها هدفمند
اس��ت تا در تيم ما مش��کل و تش��نج
ايجاد کنند ،اما اين کارها مهم نيس��ت
چرا که ه��واداران به ما اعتماد دارند و
ما را دوس��ت دارند .اين مسائل باعث
ميش��ود تا ما قويتر شويم .برانکو در
م��ورد اينکه به خاطر بازي با پاختاکور
ب��ه بازيکنان��ش مقابل نف��ت آبادان
اس��تراحت ميدهد يا نه ،گفت :کمال
و مصل��ح در ترکيب نيس��تند ،اما بقيه
براي حضور در ترکيب اصلي در رقابت
هس��تند ،براي ما هم��ه بازيها مهم
است ،مهمترين بازي براي ما بازي با
نفت آبادان است ،ما بازي به بازي فکر
ميکنيم .وي در مورد اينکه مشکالت
مالي باشگاه چگونه شد ،گفت :مشکل
مالي هميشه وجود داش��ته و دارد ،آيا
ش��ما اگر از رس��انهتان حقوق نگيريد
به مش��کل ميخوريد يا نه؟ بازيکنان
ما هم حرفهاي هس��تند ،من خيلي از
تمرين ک��ردن با آنها ل��ذت ميبرم و
اميدوارم مشکالت مالي کمتر و کمتر
خواهد شد.

فتاحي :استقالل و پرسپوليس برنامه را به سرمربي ندادند چه کار کنيم؟!

رئيس سازمان مسابقات ،گفت :برخي دوستان تالش
ميکنند و به ما ميگويند که مسابقه پرسپوليس را
تغيير دهيد اگرچه ميشود اما اين يک زنجيره است.
به گزارش فارس ،س��عيد فتاحي در نشست خبري
اظهار داش��ت :معتقدم اگر انتقاد نباش��د پيش��رفت
نميکني��م ،همه نقده��ا را قب��ول ميکنيم .برخي
دوس��تان تالش ميکنند که مسابقه پرسپوليس را
تغيير دهيد اگرچه ميشود اما اين يک زنجيره است
و تمام برنامههاي م��ا را به هم ميزند .وقتي بازي
پرس��پوليس يک روز تغيير کن��د رقيبش هم بازي
دارد و همه چيز زنجيروار به هم وصل است .فتاحي
ادامه داد :هر پيشنهادي که از سوي باشگاهها برسد
ب��ا جان و دل آن را ميپذيريم اين کنفرانس خبري
هم براي اين برگزار ش��د تا به اين سؤال پاسخ دهم
که يک سؤال ثابت از سرمربيان در نشستهاي قبل
و بعد از بازي ميپرسند که چرا بازيها فشرده است
و ما امروز ميخواهيم شفافسازي کنيم تا همه چيز
مشخص ش��ود .ما هر سال در زمستان تقويم سال
بعد را آماده ميکنيم و بعد براي باشگاهها ميفرستيم
تا آنها نظرات خود را به ما بدهند .ما سال گذشته به
باشگاهها دو تقويم داديم و بعد بر اساس نظرسنجي
يکي از آنها را اجرا کرديم .در تاريخ  15ارديبهش��ت
امس��ال نامه زديم و به مديران باشگاهها گفتيم که
با س��رمربيان تيمهاي خود اين مسئله را هماهنگ
کنن��د تا بعداً مربيان نگويند که م��ا اين برنامهها را
نديدي��م که بعد از آن برخيها نظرات خود را اعالم
کردن��د .وي تصريح کرد :در تاريخ  31ارديبهش��ت
هم نام��هاي زديم و اعالم کرديم که يک جلس��ه
همانديشي داريم و خواهش کرديم تا سرمربيان در
اين جلس��ه ش��رکت کنند و نظرات کتبي خود را به

قرار تامین خواس��ته به تاریخ  97/11/28ش��ماره قرار کالسه پرونده1/97:ح 775/مرجع رسیدگی کننده :حوزه
اول شورای حل اختالف خواهان :سمیرا خانیان مامو خوانده :قاسم چیلهدهنوی خواسته  :صدور قرار تامین
خواسته گردشکار:خواهان بش��رح باال بطرفیت خوانده دادخواستی بخواسته فوق اقامه و درخواست رسیدگی و
صدور قرار تامین خواس��ته به اس��تناد ( مدارک موجود در پرونده ) را نموده است که پس از قبول دادخواست و
ثبت به کالس��ه فوق حوزه در وقت فوق العاده بتصدی امضا کنندگان زیر و در حضور /غیاب خواهان تشکیل با
بررسی اوراق پرونده بشرح ذیل مبادرت به صدور رای می شود .قرار تامین خواسته نظر به اینکه خواهان با تقدیم
درخواست ،تقاضای صدور قرار تامین خواسته به قبض سپرده شماره س 458908 26/در تاریخ  97/11/28به
مبلغ  90/000/000نموده است چون ارکان و شرایط درخواست فراهم می باشد لذا شورا به استناد ماده  292قانون
تجارت و ماده  108و ماده  117قانون آیین دادرسی مدنی قرار تامین خواسته معادل مبالغ  90/000/000ریال از
اموال خوانده متضامنا بالمناصفه به استثنا مستثنیات دین تا پایان رسیدگی صادر و اعالم می دارد این قرار قبل /
پس از ابالغ قابل اجرا و ظرف ده روز قابل اعتراض در این حوزه می باشد.
شعبه یک شورای حل اختالف حوزه قضائی چهاردانگه
آگهی فقدان سند مالکیت نظر به اینکه شهین خاک پور با وکالت مع الواسطه از ابوالفضل تفنگسازان با تسلیم یک
برگ استشهادیه گواهی شده بش��ماره  3106مورخه  97/10/3دفتر اسناد رسمی شماره  52اسالمشهر بضمیمه
درخواست وارده  9049مورخه  97/10/3اعالم نموده که سندمالکیت ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت  102متر
مرب��ع قطعه  193پالک  4732فرع��ی از  47اصلی مفروز از  68فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش  12تهران که
ذیل ثبت  281671دفتر  1203صفحه  558بنام ابوالفضل تفنگسازان ثبت و سند مالکیت به شماره  648565صادر
و تسلیم شده است که طبق مندرجات استشهادیه تسلیمی و گواهی دفتر امالک در رهن و بازداشت نمیباشد که به
علت نامعلوم مفقود شده است تقاضای صدور المثنی سند مالکیت ملک مذکور را نموده است .لذا باستناد تبصره
یک اصالحی ماده  -120آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می ش��ود تا چنانچه کس��ی مدعی انجام معامله
نسبت به ملک مرقوم غیر از موارد مذکور در فوق و یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این

فينال جام حذفي و مسابقات ليگ قابل تغيير نيست

م��ا بدهند که حدود  12مربي در اين جلس��ه حاضر
ش��دند و  4مربي هم پيشنهادات خود را ارائه کردند.
س��پس در تاريخ  24خ��رداد و طي يک نامه و پس
از ش��نيدن نظرات مربيان تقوي��م را اعالم کرديم و
گفتيم که تقويم فصل آينده با توجه به برگزاري جام
جهاني و جام ملتهاي آسيا فشرده است و از مديران
باشگاه خواس��تيم تا اين مسئله را به کادرهاي فني
خود اعالم کنند .چراکه آن تاريخي بود که خيلي از
تيمها س��رمربيان خود را ميشناختند و شايد در اين
بين برخي از مربيان تغيير هم کردند اما ما امس��ال
براي تيمهاي پرسپوليس ،اس��تقالل ،ذوب آهن و
س��ايپا هم ابالغ زديم و ب��ه آنها گفتيم که به دليل
حضور در ليگ قهرمانان آس��يا برنامه نيمفصل دوم
آنها خيلي فش��رده است البته سهميه ما  2+2شد و
تيمهاي ما دو بار پليآف بازي کردند که اين موضوع
را از قبل نميدانستيم و حتي به مسئوالن باشگاهها
اعالم کرديم که مديران با سرمربيان جلسه بگذارند
تا از پس مس��ابقات بر بياين��د چراکه به هر حال ما
به نمايندگان ايران در آس��يا به چشم تيم ملي نگاه
ميکني��م و همانطور که براي س��ايپا و ذوب آهن
بازيهايش��ان را معوقه کرديم .فتاحي افزود :تقويم
مسابقات ما شروع و پايانش مشخص است به همه
س��رمربيان ،مربيان ،مديران عامل ،خبرنگاران هم
اعالم کردهايم که اگر پيش��نهادي دارند که به ليگ
کمک ميکند و عدالت مس��ابقات را بر هم نميزند
به ما بدهند ما آن را اجرايي ميکنيم ش��ماره تلفن
م��ن را همه دارند .همه ايران ش��ماره تلفنم را دارند
و به من اظهار لطف هم ميکنند! (خبرنگاري گفت:
حتي در س��ايت ديوار هم ش��ماره تلفن شما موجود
اس��ت .وي در مورد اينکه چرا اصرار داريد مسابقات

ليگ زود تمام ش��ود ،گفت :ما همه پيشبينيها را
کردهايم هفتههاي پاياني هم براي تيمهاي مدعي
قهرماني و کس��ب س��هميه و تيمهايي که در خطر
سقوط هستند مهم است .نميتوانستيم يک مسابقه
را به دو هفته بعد منتقل کنيم .تيمهايي که در آسيا
حضور دارند بايد در ليگ قهرمانان بازي کنند .فينال
جام حذفي را هم نميتوانس��تيم تغيير دهيم زيرا از
دوم تا هفتم خرداد نميتوانستيم بازي برگزار کنيم
زيرا شب قدر و ايام شهادت است .به همين دليل روز
نوزدهم ماه رمضان بازي برگزار ميکنيم که مشکلي
براي برگزاري مس��ابقات ندارد اما اگر يک يا دو تيم
آسيايي به فينال برس��ند فينال  8يا  9خرداد برگزار
ميشود و  10خرداد هم اردوي تيم ملي داريم پس
نميتوانيم يک هفته مس��ابقات را جابهجا کنيم13 .
خرداد فيفادي اس��ت که تيم ملي دو بازي دوستانه
دارد .از  22تا  27خرداد هم همين شرايط وجود دارد
زيرا مرحله يک هش��تم نهايي ليگ قهرمانان است
که اگر هر س��ه نماينده ايران صعود کنند پس از آن
بالفاصله فيفادي برگزار خواهد شد .بنابراين فينال
جام حذفي و مسابقات ليگ قابل تغيير نبود .فتاحي
با اشاره به جلسهاي که در کنفدراسيون فوتبال آسيا
برگزار کردهاند ،گفت :تيمهايي که به ليگ قهرمانان
ميآيند بيش��ترين مليپوش را دارند و قبل و بعد از
فيفادي برگزاري مس��ابقات باعث ايجاد چالش بين
باش��گاهها ميش��ود .به همين دليل در يک چهارم
نهايي ليگ قهرمانان آس��يا در  4و  5شهريور و 25
و  26شهريور برگزار ميشود که در همان زمان هم
دوباره فيفادي انجام خواهد شد .نيمهنهايي آسيا هم
در آبان ماه اس��ت که باز هم فيفادي داريم .ما براي
اينکه چنين مش��کالتي را در آينده نداش��ته باشيم

آگهی ظرف مدت  -10روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت و یا سند معامله
تسلیم و رسید دریافت دارد  .بدیهی است چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد و یا در صورت اعتراض سندی
ارائه نگردد المثنی سند مالکیت طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد .
رئیس اداره ثبت و اسناد و امالک اسالمشهر – سادات حسینی
آگهی فقدان س��ند مالکیت(موضوع ماده ی 120آ.ق .ثبت ) آقای محس��ن صادقی (وکیل مالک)طبق درخواست به
شماره وارده  6772مورخ  1397/9/14اعالم داشته نظر به اینکه پالک ثبتی  33/1063اصلی (که عبارتست از سند
مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت  41/24متر مربع قطعه  1336تفکیکی پالک  1063فرعی
از  33اصلی ذیل ثبت  28099صفحه  160دفتر  167با سریال چاپی  351889الف  82بنام حسن زارعی ثبت و سند
صادر ش��ده اس��ت بعلت اثاث کشی مفقود گردیده لذا تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را نموده است در همین
راستا وفق مقررات ثبت ماده  120ایین نامه اصالحی قانون ثبت مصوب  1380/11/8مراتب در یک نوبت اگهی می
گردد تا چناچه کسی مدعی حقی برای خود بوده یا اعتراضی داشته باشد از تاریخ انتشار این اگهی ظرف مدت ده
روز به این اداره مراجعه و ضمن اراییه اصل سند معامله اعتراض خود را کتبا تسلیم نماید بدیهی است در صورت
عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر قانونی و یا عدم ارایه اصل سند مالکیت یا سند معامله سند المثنی پالک مذکور
طبق مقررات صادر و تسلیم خواهد شد  .رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اسالمشهر – سادات حسینی
آگهی ابالغ اجرائیه
م الف 4112
ش��ماره نامه 139704926033011033 :ش��ماره پرونده 1/139704026033001762 :ش��ماره بایگانی پرونده:
 9701846آگهی ابالغ اجرائیه طبق ماده  ۱۸آیین نامه اجرا اس��ناد رسمی پرونده کالسه  ،9701846بدینوسیله به
آقای  -1ش��هریار خاکس��اری ،فرزند :غالمرضا ،به کد ملی  3873518929:وخانم شادی شیوا -فرزند منوچهر-
به کدملی  3875438418ابالغ می ش��ود که بانک ملی جهت وصول طلب خود به اس��تناد قرارداد بانکی ش��ماره

پيشنهاد کردهايم که در  2022 ،2020مسابقات غرب
آس��يا در ليگ قهرمانان تغيير کند و يک ماه زودتر
شروع شود تا ما بتوانيم مسابقاتمان را با نظم بهتري
برگزار کنيم .قطر و عربستان هم از اين پيشنهاد ما
حمايت کردند .قطر و عربستان ليگ پيشنهادي خود
را ارائه کردند ما هم قرار است يک پيشنهاد آماده و
ارائه کنيم و با ليگ قطر هم هماهنگ خواهيم کرد
در اين رابطه جلس��هاي در قرقيزستان که در اول و
دوم فروردين اس��ت برگزار خواهد شد تا ليگهاي
قط��ر ،ام��ارات و ايران با هم هماهنگ ش��وند .وي
ادامه داد :ما به همراه امارات و قطر پيش��نهادي به
کنفدراس��يون فوتبال آسيا داديم و آن اين بود که با
توجه به تقويم بازيهاي م��ا آخرين بازي ليگ در
 30ارديبهش��ت انجام ميشود و بعد از آن بايد براي
بازي در مرحله يک شانزدهم نهايي ليگ قهرمانان
يک ماه منتظر بمانند و اين در حالي اس��ت که هيچ
رقابتي در هيچ کشوري انجام نميشود .ما پيشنهاد
داديم که بازيهاي آخر خرداد و اول تير اين تيمها
به مرداد ماه بيايد تا تيمها که درگير ليگ هس��تند
بتوانند در آسيا هم به ميدان بروند و ضرر نکنند .چون
اگر تيمها در  5تير بازي کنند فقط يک ماه فرصت
آمادهسازي دارند.
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اخبار
مسي بهتر از رونالدو است

س��رمربي س��ابق رئ��ال مادريد س��تاره
آرژانتيني بارسلونا را بهتر از ستاره پرتغالي
يوونتوس دانست.ويستنه دل بوسکه در
مقايسه ليونل مسي و کريستيانو رونالدو
دو ستاره فوتبال دنيا ستاره آرژانتيني را
موفق تر دانست.دل بوسکه در مصاحبه
با روزنامه موندو دپورتيوو اس��پانيا گفت:
بارس��لونا در اين روزها ب��ر رئال برتري
يافت��ه ولي رئال هميش��ه ب��ا جامهاي
قهرماني زندگي ميکند .مس��ي هميشه
ب��ازي خوبي انجام ميده��د .بازيکناني
هس��تند که اصال دچار اشتباه نميشوند
و نقش آنها انکار ناپذير است.وي افزود:
من هميش��ه انتخابم مسي بوده چون او
را يک بازيکن عادي فوتبال ميدانم که
به هم��راه همبازيهايش بازي ميکند
اما رونالدو شجاعتي اس��تثنايي دارد .از
نظر فني و بدني رونال��دو گلزن بزرگي
است اما من مسي را ترجيح ميدهم.
ميخواهند فوتسال بانوان را
نابود کنند

مربي تيم ملي فوتس��ال بان��وان گفت:
ميخواهن��د فوتس��ال بان��وان را ناب��ود
کنند ام��ا من خودم را فداي اين ورزش
ميکنم .ش��هناز ياري مرب��ي تيم ملي
فوتس��ال بانوان در گفتوگو با خبرنگار
ورزش��ي خبرگزاري فارس ،درباره عدم
حضورش در تمرين��ات تيم ملي عنوان
کرد :ميخواهند بانوان را نابود کنند ،من
ميخواس��تم حق آنها پايمال نشود ،من
خودم را فداي جمعي��ت زيادي ميکنم
که فوتسال بازي ميکنند و از اين اتفاق
ناراحت نيس��تم .وي افزود :آقايان نبايد
م��ا را ناديده بگيرند ،آنه��ا رعدي را به
عن��وان س��رمربي انتخ��اب کردند ،من
مخالف حضور مردان به عنوان مش��اور
فني نيس��تم ،ام��ا صحبتهايي مطرح
ش��ده مبني ب��ر اينکه رعدي س��رمربي
تيم ملي اس��ت ،ما به جاي پيش��رفت،
پس��رفت ميکنيم و جايگاه خودمان را
به مردان ميدهيم .کم کم اين پستها
را از بان��وان ميگيرن��د ،مگر تيم مردان
مش��اور زن دارد؟ چرا باي��د خودمان را
نادي��ده بگيريم؟ مگ��ر کادر بانوان اين
تيم را قهرمان آس��يا نکرده است؟ کدام
مربي مرد فوتس��ال به بان��وان آموزش
ميدهد؟ مشکل ما مش��اور و مديرفني
نيست ،مسئله اين است در رأس بانوان
خودشان کار را در دست بگيرند که قبال
اين توانايي را داش��تهاند .ياري در پاسخ
به اين سؤال که آيا بعد از غيبت شما در
تمرينات ،تماس��ي از سوي فدراسيون يا
نايب رئيس بانوان داشتهايد ،عنوان کرد:
خير ،من هي��چ صحبتي نداش��تم ،آنها
نپرسيدند که چرا به تيم ملي نيامدهام.
اعزام کشتيگيران منتخب ساحلي
ايران به پرتغال

تيم ملي کش��تي س��احلي کش��ورمان
در رقابته��اي گزينش��ي بازيه��اي
س��احلي جهان در کشور پرتغال شرکت
خواه��د کرد.به گ��زارش مه��ر ،مرحله
اول گزينش��ي رقابتهاي کشتي ساحلي
بازيهاي س��احلي جه��ان روزهاي  ۹و
 ۱۰فروردي��ن ماه س��ال  ۹۸در کش��ور
پرتغال برگزار ميشود و تيم ملي کشتي
س��احلي کشورمان با  ۴کش��تي گير در
اين مسابقات شرکت خواهد کرد .طبق
اعالم فدراس��يون کش��تي اسامينفرات
اعزاميمتعاقبا اعالم ميشود.مس��ابقات
کشتي ساحلي بازيهاي ساحلي جهان
روزه��اي  ۶ت��ا  ۸مهرماه س��ال  ۹۸در
کشور آمريکا برگزار خواهد شد.

 9407024633به مبلغ  134/973/692ریال اصل طلب و مبلغ  75861ریال خسارت روزانه از مورخه 1397/8/22
علیه ش��ما اجرائیه صادرنموده و پرونده اجرایی به کالس��ه  9701846در این اداره تشکیل شده وطبق گزارش 6
دی ماه  ۱۳۹۷مامور ،ابالغ واقعی میسر نشده است ،لذا بنا بر تقاضای بستانکار طبق ماده  18آیین نامه اجرا مفاد
اجرائیه فقط یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی درج ومنتشر می گردد و چنانچه ظرف مدت ده
روز از تاریخ انتشار این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد ،نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید عملیات
اجرائی جریان خواهد یافت .تاریخ انتشار1397 / 12 /10 :
رییس اداره اجرای اسناد رسمی همدان – جالل حدادی
آگهی ابالغ اجرائیه
م الف 4111
ش��ماره آگهی اب�لاغ  139703826033000020 :ش��ماره پرونده 1/139604026033000886 :ش��ماره بایگانی
پرونده 9600957 :تاریخ صدور 1397/12/1 :بدین وس��یله به آقای احمد صفری نش��اط نام پدر :محمدعلی تاریخ
تولد 1358/6/30:ش��ماره ملی - ۳۸۷۱۴۸۱۲۳۸ :شماره شناسنامه ۱۱۳۱۱ :به نشانی :همدان خیابان شهید چمران
بن بست دوم پالک  ۱طبق گزارش مورخ  96 / ۱۱ /30مامور ،محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده لذا
ابالغ می شود در خصوص پرونده اجرایی کالسه فوق ،به موجب گزارش مورخ  1397 / ۱۰ / 2کارشناس رسمی
دادگستری به شرح تصویر پیوست ،پالک ثبتی  -۱فرعی - :از پالک اصلی پالک ثبتی  ۱۷۲۲۵از باقیمانده / ۴۵۰۰
 1 / 322حومه بخش سه همدان به مبلغ  1 / 218 / ۰۰۰ /000ریال ارزیابی گردیده لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی پالک
مذكور معترض می باش��ید ،اعتراض کتبی خود را ظرف مدت پن��ج روز از تاریخ ابالغ این آگهی به ضمیمه فیش
بانکی دستمزد کارشناس تجدید نظر به مبلغ  2 / ۵۰۰ /000ریال به دفتر این اجرا تسلیم نمایید .ضمنا به اعتراضی
که خارج از موعد یا فاقد فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
رییس اداره اجرای اسناد رسمی همدان – جالل حدادی
ازطرف مصطفی عبدالمالکی ـ معاون رییس اداره اجرای اسناد رسمی همدان

