فوتبال
آزمون بهترین بازیکن
دیدار زنیت-آنژی شد

س��تاره ایرانی زنیت س��ن پترزبورگ بار
دیگر به عنوان بهتری��ن بازیکن میدان
شناخته ش��د .به گزارش فارس ،از هفته
بیست و س��وم رقابتهای لیگ فوتبال
روسیه ،زنیت میزبان آنژی بود و با  5گل
پیروز ش��د .در این بازی س��ردار آزمون،
مهاجم ملی پوش کش��ورمان  90دقیقه
در ترکی��ب زنی��ت حضور داش��ت و در
دقیقه  2گل اول ب��ازی را به زیبایی به
ثم��ر رس��اند و در دقیقه  8هم پاس گل
را ب��رای ایووانوویچ فراهم کرد .س��ایت
چمپیونات روسیه در ارزیابی فنی اش از
این دیدار به س��ردار باالترین نمره یعنی
 7و نی��م را داد تا س��تاره ایرانی بهترین
بازیکن این دیدار انتخاب شود.
بازی ذوب آهن و پرسپولیس در نقش
جهان برگزار نمیشود

به دنبال جلس��ه کمیسیون ویژه امنیتی
قرار ش��د که دی��دار تیمه��ای فوتبال
ذوبآه��ن و پرس��پولیس ب��ه ج��ای
ورزش��گاه نقش جهان ،در فوالدش��هر
برگزار شود .به گزارش آنا ،باشگاه ذوب
آه��ن اصفهان اعالم کرد که مس��ابقه
این تیم مقابل پرسپولیس در ورزشگاه
نق��ش جه��ان برگزار نخواهد ش��د .در
روزهای اخیر شایعاتی مبنی بر مسابقه
دو تی��م ذوبآه��ن و پرس��پولیس در
استادیوم نقش جهان شنیده میشد اما
امروز باش��گاه ذوبآهن این شایعات را
تکذیب کرد و خبر داد که این مس��ابقه
نیز مثل س��ایر مس��ابقات ذوبآهن در
ورزش��گاه فوالدشهر برگزار خواهد شد.
این مس��ئله پس از جلس��ه کمیسیون
وی��ژه امنیتی م��ورد تأیی��د دبیر هیئت
فوتبال استان اصفهان نیز قرار گرفت.
مگر «کلینزمن» فیل هوا میکند؟

کارش��ناس فوتبال گفت :مردم مشکل
اقتص��ادی دارند آقای��ان دنبال کلینزمن
هستند ،مگر کلینزمن فیل هوا میکند؟
به گزارش فارس ،محمد مایلیکهن در
خصوص این مس��اله که گفته میشود
فدراس��یون فوتب��ال در ح��ال مذاکره با
مربیان مختلف برای تیم ملی اس��ت و
حتی نام کلینزمن هم از ش��ب گذش��ته
ب��رای هدای��ت تی��م ملی مطرح ش��ده
اس��ت گفت :مدتها اس��ت در مورد هیچ
چی��زی صحب��ت نمیکنم ،م��ردم این
همه مش��کل دارند و مش��کالت سیل
اظهر من الشمس است .وی افزود :این
همه مش��کل اقتصادی در این مملکت
وجود دارد بعد میگویند کلینزمن بیاید یا
نیاید! مگر کلینزمن فیل هوا میکند؟ اگر
شما از من سوال میکنید من کارشناس
نیس��تم و از جرگه کارشناس��ان بیرون
آمدهام! کارشناس مفاهیم مختلفی دارد
که من در جمع آنها نیس��تم .شما اصال
از من در مورد فوتبال نپرس��ید هر چند
قبال میتوانستم بگویم در مورد مسائل
اقتصادی س��وال کنید االن همان را هم
نمیتوانم بگویم.

دایی:

یک بچه هم با  ۱۰۰میلیارد در پرسپولیس همین نتایج را میگیرد

مربی س��ایپا با اش��اره به نتایج پرسپولیس گفت:
اگر ی��ک الف بچه را هم بگذارید ،با  ۱۰۰میلیارد
تومان خ��رج کردن و بازیکنان را به س��مت تیم
خودشان کشیدن ،همین نتایج را میگیرد .محمد
دایی در گفتوگو با ورزش س��ه به عملکرد سایپا
مقابل پرس��پولیس اش��اره کرد و درباره فحاشی
تماش��اگران علیه علی دایی ،مس��ائلی مثل تبانی
ک��ه قبل از بازی برای پرداخت مالیات س��رمربی
س��ایپا مطرح بود ،جوانگرای��ی در این تیم ،تأثیر
اشتباهات فردی در باخت دیروز و  ...صحبت کرد
که مشروح اظهارات او را در زیر میخوانید :بازی
خوبی برابر پرسپولیس ارائه کردیم؛ آنها همه چیز
داش��تند و از هر نظر مثل تعداد تماشاگر حاضر در
ورزشگاه ،امکانات ،مهرهها و  ...از ما قویتر بودند؛
دی��روز ب��ازی دارا و ندارها بود ولی بچههای ما با
تمام توان بازی کردند و جنگیدند؛ میتوانس��تیم
این بازی را نبازیم ولی متأس��فانه کمتجربگی و
بچگ��ی کردیم؛ دو گل از روی اش��تباهات فردی
خوردیم وگرنه گلهایی نبود که پرس��پولیس به
ما بزند؛ میتوانستیم به بازی برگردیم و حتی گل
دوم هم زدیم ولی در آخر زورمان نرس��ید؛ ما تیم
جوانی هس��تیم ،اما در این بازی بیش از اینکه به
پرسپولیس ببازیم ،به اشتباهات و جوانی خودمان
باختیم ۱۰۰.درصد قبول کردیم با این جوانان کار
کنیم و البته راه دیگری هم نداشتیم؛ فکر میکنم
مبلغ قرارداد یک بازیکن خارجی پرس��پولیس به
اندازه مبلغ قرارداد کل بچههای ما است؛ مطمئن ًا
نبرد دیروز نابرابر بود ،اما پذیرفتیم و با تمام توان
کار کردی��م؛ با ای��ن جوانان ت�لاش میکنیم تا
بهترین نتیجه را بگیریم؛ مطمئن باشید فردا برای
این جوانانی است که االن با آنها کار میکنیم ،نه
آنهایی که با پولهای آن چنانی به تیمها میروند؛
پول یک بازیکن خارجی پرس��پولیس اندازه کل
دریافتی بازیکنان ما میشود.
 آدمه�ای کفتار صف�ت را به ورزش�گاهها راه
ندهید

به اینطور مس��ائل (فحاشی و ش��عار علیه علی
دای��ی در ورزش��گاه) عادت داریم؛ هر کس��ی بد
و بی��راه میگوید نثار خودش ،خان��واده و آنهایی
ک��ه دوستش��ان دارند؛ فحاش��یها به خودش��ان

روزی اینها از طریق همین باش��گاه اس��ت؛ به
ِ
نظرم از خود باشگاه این افراد را برای همین روزها
نگه داشتند که همین روزها به دردشان میخورند؛
اینه��ا مواجببگیر یک عده خاص هس��تند که
همیشه در باش��گاه بوده و خواهند بود؛ متأسفانه
هیچ مس��ئولی جوابگو نیس��ت و جل��وی آنها در
نمیآید؛ هر کسی به پرسپولیس میآید ،یک عده
از ای��ن آدمها دارد که در این روزها (مثل بازی با
سایپا) برای منافع خودش به کار بگیرد؛ این افراد
کارگرهای روزمزد خود باشگاه هستند.

س�ینه س�پر کردن�د و میگوین�د قهرمان�ی
میخواهیم

برمیگردد؛ متأسفانه شرایط استادیومها نیز طوری
است که نمیشود این اتفاقات را کنترل کرد؛ چند
تماش��اگرنما خط میدهند و متأس��فانه برخی از
هواداران نیز س��واد ،دانش و آگاهی الزم را ندارند
و افسارشان را دست یک عده آدمی میدهند که
س��ن و کارنامه قدیم و جدیدش��ان معلوم است؛
کس��انی که از انس��انیت هم هیچ بویی نبردند و
نمیشود اسم انسان را روی آنها گذاشت؛ آدمهای
کفتار صفتی هس��تند که جو استادیومها را خراب
میکنند؛ متأس��فانه بعضی از تماش��اگران ما نیز
ساده هستند و گول اینها را میخورند ،اما باید در
ورزشگاهها مراقبت بیشتری شود تا این آدمهای
کفتار صفت و پس��ت راهی به ورزشگاهها نداشته
باش��د .همه میدانند علی آقا چقدر برای باشگاه
پرس��پولیس زحمت کش��یده و آن را دوست دارد؛
متأسفانه عدهای از کسانی که طرفدار این باشگاه
(پرسپولیس) هس��تند و بخاطر منافع خودشان و
چندرغازی که از کنار این فوتبال میگیرند ،سینه
سپر میکنند و در استادیومها جو میدهند ،فوتبال
مملکت ما را به این وضع کشاندند که روز به روز
خرابتر میشود؛ آنها انسان نیستند و از انسانیت
بویی نبردند؛ هرچه دیروز گفتند ،نثار خودش��ان و
خانوادههایش��ان؛ آنها مردانگی و ش��رافت ندارند
ک��ه حرف را رودررو بگوین��د؛ مطمئن ًا یک روزی
تم��ام اهداف و مقاصد این افراد برای مردم برمال
میشود.

باشگاه پرسپولیس مقصر است

 ۱۰۰درصد هویت این افراد مش��خص است؛ این
آدمها چند نفر هستند که کارهایشان فقط مربوط
به االن نیس��ت؛  ۲۰سال اس��ت آنها همین کار را
میکنن��د؛ این آدمه��ا زمانی که عل��ی (دایی) در
پرس��پولیس بود ،منافع خ��ود را در خطر دیدند و با
برخورد علی آقا مواجه شدند؛ چند نفر بیشتر نیستند
ولی متأس��فانه آنهایی که باید بدانند ،میدانند چه
کسانی هستند ولی هیچ اقدامی نمیکنند؛ متأسفانه
خود باشگاه پرسپولیس مقصر است که خواسته یا
ناخواسته جلوی آنها را نمیگیرد؛ خدا کند ناخواسته
باش��د ولی این باشگاه مقصر اس��ت .این چند نفر
بادمجان دور قابچین خود باش��گاه پرس��پولیس
هستند و به این باشگاه رفت و آمد دارند؛ متأسفانه
افرادی هس��تند که نه فقط پش��ت علی آقا ،بلکه
علیه خیلی از بزرگان فوتبال و پرسپولیس حرف و
حدیث گفتند و هزارتا شعار سر دادند ولی متأسفانه
کسی با آنها برخورد نکرد؛ اینها آنقدر مرد نیستند
و شرف ندارند که رودررو حرف بزنند؛ آدمهای بزدل
و ترسویی هس��تند که با این کارها میخواهند در
استادیومها انتقامجویی کنند و کارشان را پیش ببرند
ولی ما برای آنها پشیزی ارزش قائل نیستیم.
کارگرهای روزمزد پرسپولیس!

مشکل اصلی خود باشگاه پرسپولیس است؛ خود
افرادی که در باش��گاه هس��تند ،به این آدمها بها
میدهن��د و آنها را دور خودش��ان جم��ع کردند و

مطمئن ًا در پنج بازی باقی مانده تا باالترین رتبهای
که بتوانیم برویم ،تالش میکنیم و میجنگیم؛ با
ای��ن جوانان خیلی خوب کار کردیم؛ یک بازیکن
خارجی پرسپولیس اندازه کل بچههای ما قرارداد
دارد ولی ما افتخار بزرگی داریم با این جوانان کار
میکنیم؛ مربیانی که سینه سپر میکنند ،ما بردیم
و اول ش��دیم ،اگر بیایند با این بازیکنان و جوانان
کار کنند ارزش واقعی کارشان مشخص میشود،
نه اینکه با بیش از  ۱۰۰میلیارد میخواهند قهرمانی
بگیرند و با س��ینه س��پر ک��ردن ،بگویند قهرمان
ش��دیم و فالن کار را کردیم؛ مطمئن ًا کار کردن با
این جوانان افتخار اس��ت و ساختن فوتبال فردای
مملکت برای ما ارزش دارد تا اینکه بخواهیم پول
این مملک��ت را خرج این و آن کنیم و بگوییم ما
قهرمان شدیم .همه مسائلی که درباره تبانی قبل
از بازی گفته ش��د ،چرت و پرت است؛ حرفهای
یک عده آدم ابله اس��ت؛ کس��انی که خودش��ان،
ش��رافت و مرداندگی را به پول میفروش��ند؛ این
مس��ائل در قامت علی آقا نیس��ت؛ دیروز تا جایی
که توان داش��تیم ،جنگیدیم و میتوانستیم از این
بازی هم امتیاز بگیریم ولی جوانی تاوان دارد و با
بضاعتی که دیروز داش��تیم ،خوب کار کردیم؛ از
نظر مالی ،بازیکن ،تماش��اگر و  ...جنبه واقعی ما
همین اس��ت که دیدید و توانست چنین فوتبالی
برابر پرس��پولیس بازی کن��د وگرنه فکر کنم اگر
یک الف بچه را هم بگذارید ،با  ۱۰۰میلیارد تومان
خرج کردن و بازیکنان را به س��مت تیم خودشان
کشیدن ،همین نتایج را میگیرد.

جمشیدیان :قهرمانی پرسپولیس قطعی نیست

دربی سرنوشت استقالل را تغییر داد

پیشکس��وت تیم فوتبال استقالل گفت :استقالل
اس��تراتژی درس��تی برای دربی نداشت و همین
باعث ش��د تا سرنوشت این فصل آنها تغییر کند.
احمد جمش��یدیان در گفتگو با مهر اظهار داشت:
بازیهای استقالل و سپاهان همیشه حساس بوده
اس��ت .در این فصل دو تی��م در کورس قهرمانی
قرار دارند و این باعث ش��د تا تقابلشان حساستر

اخطاری��ه دفترخانه نام و نام خانوادگی مخاطب  :آقای مهدی خس��روجردی ش��غل - :
اقامت��گاه و آدرس  - :موضوع بس��مه تعالی مخاطب محترم آقای مهدی خس��روجردی
باسالم ؛ بدینوسیله به شما اخطار می گردد جهت ثبت طالق شما و خانم طاهره تجلی زاده
طبق دادنامه ش��ماره  9709973031201866مورخ  97 / 11 / 10شعبه  2فردیس به دفتر
طالق  5کرج واقع در فلکه  5فردیس – خ پرس��ی گاز پ  42واحد  1مراجعه نمائید در غیر
اینصورت پس از یک هفته از درج در روزنامه طالق شما ثبت می گردد ./.
سردفتر طالق  5کرج – زاهد آئینی
رو نوشت آگهی حصر وراثت آقا/خانم محمدرضا نوری نژاد باوکالت خانم الهام بدخشان
به ش��ماره شناسنامه  -مطابق دادخواست تقدیمی به کالس��ه پرونده  48 / 1 / 98از این
ش��عبه در خواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان میترا
نوری نژاد به شناس��نامه ش��ماره  2163در تاریخ  97 / 7 / 12اقامتگاه دائمی خود بدرود
زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  – 1:نام مهدی نام خانوادگی
پادش شماره شناسنامه  8048تاریخ تولد  1353 / 9 / 15صادره از تهران نسبت با متوفی
همسر متوفی  – 2نام اکرم نام خانوادگی مددی شماره شناسنامه  12374تاریخ تولد / 3
 1330 / 12صادره از همدان نس��بت با متوفی مادر متوفی و مرحوم ورثه دیگرری ندارد
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی ،درخواس��ت مزبور را باس��تناد ماده  361قانون امور
حسبی در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی
نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف مدت یکماه به این شعبه تقدیم دارد و اال گواهی
مربوط صادر خواهد شد  .ف 28 /
رئیس شورای حل اختالف استان تهران
اداره کل ثبت اس��ناد و امالک اس��تان گیالن هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی
شهرستان فومن برابر رای شماره  97/12 /25- 139760318003010545هیات موضوع

از همیشه باشد .وی اضافه کرد :استقالل در دربی
جام را برای خودش س��خت کرد .استراتژی آنها
برای دربی درست نبود .آبیها میتوانستند با یک
تساوی در دربی ،اجازه ندهند فاصله به امتیازی با
پرسپولیس اضافه شود .اشتباهات دربی سرنوشت
استقالل را در این فصل تغییر داد .جمشیدیان در
خصوص قهرمان این فصل از مسابقات لیگ برتر
گفت :شاید بعد از پیروزی پرسپولیس برابر سایپا
خیلیها فکر کنند کار قهرمانی سرخپوشان تمام
شده اس��ت ،اما از نظر من اینطور نیست .هرچند
شانس ش��اگردان برانکو برای قهرمانی بیشتر از
س��ایر تیمهاس��ت ،اما تازه بازیهای سخت آنها
ش��روع شده و احتمال دارد امتیازات قابل توجهی
را در این هفتهها از دس��ت بدهند .بازیکن پیشین
س��پاهان در خص��وص آخرین ش��رایط این تیم

گفت :کار قلعه نویی در س��پاهان فوقالعاده بود.
س��پاهان فصل گذشته چهاردهم جدول شد و در
این فصل مدعی قهرمانی است .این یعنی تحول
در حد بس��یار زیاد .فراموش نکنیم که س��پاهان
فصل گذش��ته گزینه س��قوط بود و در این فصل
مدعی قهرمانی است .وی ضعف سپاهان در این
فص��ل را نقل و انتقاالت نیم فصل دانس��ت و در
این خصوص توضیح داد :س��پاهانیها نتوانستند
آنط��ور که باید نقاط ضعف خ��ود را در نیم فصل
مرتفع کنند .ش��اید هم یک��ی از دالیلش این بود
که بازیکنان خوبی در پستهایی که نیاز داشتند
آزاد و قاب��ل انتق��ال به س��پاهان نبودند .هافبک
پیشین س��پاهان در ادامه بیان داشت :شیوه قلعه
نویی نسبت به سالهایی که قهرمان میشد یک
تفاوتی کرده اس��ت .تیمهای قلع��ه نویی در آن

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی مستقر در واحد
ثبت��ی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اق��ای محمود جهانگرد فرزند رضا
بشماره شناسنامه  2909صادره از رشت به شماره ملی  2669867065ششدانگ یکقطعه
زمین محصور مشتمل بر اعیان احداثی (انباری ) بمساحت  316/24مترمربع پالک 3678
فرع��ی از  69اصلی مفروز و مجزی ش��ده از پالک  29فرع��ی از  69اصلی واقع در گربه
کوچه بخش  24گیالن خریداری از مالک رسمی وراث رضا جهانگرد محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می ش��ود در صورتی که
اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ
انتشاراولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم
و پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض دادخواست خود را به
مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادرخواهد ش��دتاریخ انتشار اول 98/1/27 :تاریخ
انتشار دوم98/2/10 :
 51سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن -علی نصرتی
اداره کل ثبت اس��ناد و امالک اس��تان گیالن هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می حوزه
ثبتی شهرس��تان فومن برابر رای ش��ماره  97/12 /25- 139760318003010549هیات
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی مستقر
در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای محمود جهانگرد فرزند
رضا بشماره شناس��نامه  2909صادره از رشت به شماره ملی  2669867065ششدانگ
یکقطعه زمین محصور مشتمل بر اعیان احداثی (انباری ) بمساحت  24/14مترمربع پالک
 3679فرع��ی از  69اصلی مفروز و مجزی ش��ده از پالک  29فرعی از  69اصلی واقع در
گربه کوچه بخش  24گیالن خریداری از مالک رسمی وراث رضا جهانگرد محرز گردیده
است .لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی
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اخبار
تیم «ب» والیبال ساحلی ایران به نیمه
نهایی رسید

تیم ملی والیبال س��احلی «الف» ایران با
شکست در برابر چین از صعود به مرحله
نیم��ه نهای��ی بازماند .به گ��زارش مهر،
تیم ملی والیبال س��احلی ای��ران «الف»
(بهمن س��المی ،آرش وکیلی) در مرحله
یک چهارم نهایی تور آسیایی سامیال به
مصاف نماینده چی��ن رفت ،که در پایان
ملی پوش��ان ایران «الف» با نتیجه  ۲بر
صفر ب��ازی را واگذار کردند .تیم چین در
دو ست متوالی با امتیازهای  ۲۱بر  ۱۷و
 ۲۱بر  ۱۸مقابل س��احلی بازان ایران به
پیروزی دست یافت.
هدفگذاری ما کسب
مدال در منچستر است

نای��ب رئیس بانوان فدراس��یون تکواندو
گفت :برای ما خیلی مهم است که بچهها
حاصل زحمات خودشان و کادرفنی را در
مس��ابقات جهانی به نمای��ش بگذارند و
هدفگذاری ما کس��ب مدال در مسابقات
توگو
جهانی است .زهرا س��روی در گف 
با تس��نیم ،در خصوص اردوی تیم ملی
تکواندو بانوان در صربستان اظهار داشت:
تکوان��دو صربس��تان در بخ��ش بانوان
حرفهای��ی ب��رای گفت��ن دارد و اینکه
دختران ما توانس��تند در کن��ار قهرمانان
المپیک و جهان این کشور تمرین کنند،
یک فرصت خیلی خ��وب بود .عالوه بر
این کشورهای یونان و بلغارستان نیز در
ای��ن کمپ تمرینی حضور داش��تند .وی
تاکید ک��رد :محبت تکواندو صربس��تان
به فدراس��یون تکواندو ایران برای بخش
بانوان فرصت ارزشمندی بود تا بچهها با
حضور در این کشور تمرینات تاثیرگذاری
را پشت سر بگذارند.
مثلث بزرگان اروپا برای جذب ورنر
تشکیل شد

سالها فصل را خوب ش��روع نمیکرد اما هرچه
زمان جلو میرفت تیمهای او بهتر میش��د و در
هفتههای پایانی به بهترین شرایط میرسید .اما او
اخیراً فصل را خوب شروع میکند و در هفتههای
پایانی قدری کم میآورد .جمشیدیان که سرمربی
تیم فوتب��ال پاس در رقابتهای لیگ دس��ته دوم
میباش��د در رابطه با این تیم بیان داش��ت :تنها
یک هفت��ه به پایان لیگ دس��ته دو مانده و تیم
پاس شانس خوبی برای صعود به لیگ یک دارد.
خوشبختانه امسال اس��تاندار جدید همدان ،آقای
حاجی بابایی ،اداره کل تربیت بدنی و آقای صوفی
شهردار و رئیس هیأت فوتبال استان همدان تمام
قد از تیم حمایت کردند و امیدوارم در هفته پایانی
جواز صعود به لیگ دس��ته اول را بگیریم تا پاسخ
زحمات این حمایتها را داده باشیم.

مثلث بزرگان اروپا
برای جذب مهاجم
ملیپ��وش آر.ب
الیپزیگ تش��کیل
ش��د .به گ��زارش
ف��ارس ،هن��وز از
مصاحب ه اولیور مینتس�لاف ،مدیر تجاری
الیپزیگیها مدت زیادی نگذشته است .این
مقام ابتدای هفته گفت که در پایان فصل
جاری تیمو ورنر به تیمی دیگر میرود .در
این ارتب��اط روزنامه بیلد اعالم کرد مثلث
لیورپول ،رئال مادرید و پاریسنژرمن برای
ش��کار گلزن  23ساله تشکیل شده است.
این نش��ریه  3تیم مذک��ور را رقیب بایرن
برای استخدام گلزن ملیپوش معرفی کرد.
بایرنیها از مدتها قبل برای همکاری با
این گلزن ابراز عالقه کردند.

که اش��خاص نسبت به صدورس��ند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از
تاریخ انتش��اراولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را
به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادرخواهد ش��دتاریخ انتشار اول 98/1/27 :تاریخ
انتشار دوم98/2/10 :
 53سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن -علی نصرتی
اداره کل ثبت اسناد و امالک گیالن آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی برابر رای شماره
 97/12/12-139760318012002984هی��ات موض��وع قان��ون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در این واحد ثبتی تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی اقای /رحمان شمس��ی پور نهزمی فرزند گل بش��ماره شناس��نامه
 268صادره از فومن در شش��دانگ یکبابخانه و محوطه با کاربری مس��کونی به مساحت
 2041/14مترمربع بش��ماره پالک فرعی  686از  20اصلی مفروز و مجزی ش��ده از پالک
 167و  166فرعی واقع در ذوالپیران شهرس��تان شفت بخش  21گیالن از مالکیت رسمی
اقای بزرگ ایمانی پیرس��رائی محرز گردیده اس��ت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در
اجرای ماده فوق در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می ش��ود اش��خاصی که نسبت به
صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشاراولین نوبت
آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید حداکثر
ظرف مدت یک ماه به مرجع ذیصالح قضایی دادگس��تری شهرس��تان ش��فت مراجعه و
دادخواس��ت مقتضی تقدیم و گواهی طرح دعوی را به این اداره ارائه نمایند.بدیهی اس��ت
در ص��ورت انقضای مدت مذک��ور و عدم وصول اعتراض و یا ع��دم ارائه گواهی تقدیم
دادخواس��ت وفق مقررات نسبت به ادامه عملیات ثبتی و صدور سند مالکیت اقدام خواهد
شد تاریخ انتشار نوبت اول  98/1/27تاریخ انتشار نوبت دوم 98/2/10
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