فوتبال

درخشان:

قاتل پرسپولیس در آستانه پیوستن به
پرسپولیس

باشگاه پرسپولیس در حال مذاکره با مهاجم
ملیپوش پاختاکور ازبکستان است .به گزارش
خبرنگار ورزش��ی خبرگزاری تسنیم ،باشگاه
پرسپولیس قبل از توافق با گابریل کالدرون
برای جذب ایگور س��رگیف اقدام کرده بود و
حاال برای عقد قرارداد با این بازیکن منتظر
پاس��خ نهایی س��رمربی آرژانتینیاش است.
س��رگیف همان مهاجمی اس��ت که تقریب ًا
دو م��اه پیش ب��ا گل دقای��ق پایانی خود به
پرسپولیس زمینه حذف این تیم از را در لیگ
قهرمانان فراهم آورد .این مهاجم  29س��اله
فصل پیش در تیم الظف��ره امارات به مدت
یک نیم فصل عضویت داشت و فقط موفق
ش��د یک گل برای این تیم به ثمر برساند از
این رو مجدداً به پاختاکور برگش��ت و در 11
ب��ازی که برای این تیم انجام داده موفق به
زدن چهار گل ش��د .قیمت ای��ن بازیکن در
ترانسفر مارکت یک میلیون و چهارصد هزار
یورو اعالم ش��ده است ،اما ظاهراً مسئوالن
باشگاه پرسپولیس برای جذب او با رقم 400
هزار دالر توافق کردهاند.
شفر قراردادش با استقالل را یکطرفه
فسخ کرد

سرمربی فصل گذشته تیم فوتبال استقالل
ق��رارداد خود ب��ا این باش��گاه را به صورت
یکطرفه فس��خ کرد تا به عضویت باش��گاه
امارات��ی در بیاید .به گزارش فارس ،وینفرد
شفر که از باشگاه استقالل به فیفا شکایت
کرده اس��ت با پیش��نهاد جدی باشگاه بنی
یاس امارات مواجه شده و روز گذشته برای
در دس��ت گرفتن سکان مربیگری این تیم
وارد امارات ش��ده اس��ت .این مربی آلمانی
برای عقد قرارداد با باشگاه اماراتی قرارداد
خود با استقالل را به صورت یکطرفه فسخ
کرده است تا بتواند با باشگاه اماراتی قرارداد
ببندد .البته شفر شکایت از باشگاه استقالل
را در فیف��ا پیگیری میکند ولی مس��ئوالن
باشگاه اس��تقالل هم قصد دارند دفاعیات
خود را در صورت لزوم به فیفا ارسال کنند.
وینفرد ش��فر فصل گذش��ته بعد از شکست
اس��تقالل مقابل پدیده از سمت خود برکنار
ش��د و جای خود را به فره��اد مجیدی به
صورت موقت داد.
بهترین امکانات در اختیار داوران
باشد

رئی��س کمیت��ه داوران فدراس��یون فوتبال
گفت :فدراس��یون فوتبال مثل همیشه تمام
سعی خود را خواهد کرد تا بهترین امکانات
در اختیار داوران قرار دهد .به گزارش «عصر
ایرانیان» به نقل از سایت رسمی فدراسیون
فوتبال ،هدایت ممبینی در حاش��یه مراسم
معارف��هاش بهعنوان رئی��س کمیته داوران
گفت :از مهدی تاج و اعضای هیئت رئیسه
فدراس��یون بابت اینکه به من اعتماد کردند
و مسئولیت سنگین داوری کشور را به من
دادند ،تشکر میکنم .تمام تالشم را در این
زمین��ه خواهم کرد تا ب��رای جامعه داوری
کشور مثمر ثمر باشم .وی افزود :با همکاری
دوستان در دپارتمان باید نقطه قوت داوران
را پررنگ کنیم .همچنین با تالش مضاعف
و ایدهه��ای جدید تغییراتی را در این زمینه
ایج��اد خواهی��م ک��رد .امی��دوارم فضایی
ایجاد ش��ود که کار ب��رای داوران راحتتر
شود .فدراس��یون فوتبال مثل همیشه تمام
س��عی خود را در این زمین��ه خواهد کرد تا
بهترین امکانات در اختیار داوران قرار دهد.
مدیرعاملها ،مربیان و بازیکنان باش��گاهها
باید به تغییرات جدید قوانین داوری آش��نا
باش��ند .همچنین به این نکته واقف باشیم
که یک انس��ان مانند خودم��ان بازیها را
قضاوت میکند و ممکن اس��ت اشتباهاتی
هم نیز داشته باشد .البته باید ضریب خطاها
را به حداقل برس��انیم و دانش داوری را در
سطح کشور ارتقا دهیم.
بودیمیر به لوکوموتیو پیوست

مهاجم پیش��ین تی��م فوتبال پرس��پولیس
ب��ا امض��ای ق��راردادی به عضوی��ت تیم
لوکوموتیو کرواسی درآمد .به گزارش ایسنا
به نقل از س��ایت  ،germanijakماریو
بودیمیر ،مهاجم پیش��ین دیناموزاگرب که
فصل گذشته در تیم پرسپولیس ایران بازی
میکرد ،بعد از به توافق نرسیدن با این تیم
ب��رای امضای ق��رارداد ،به لیگ کرواس��ی
برگش��ت تا برای تیم لوکوموتیو بازی کند.
این بازیکن قرار اس��ت به زودی در اردوی
این تیم برای ش��روع فصل جدید در کشور
هلند حاضر ش��ود و کارش را در تیم جدید
خود آغ��از کند .این بازیک��ن بعد از حضور
در دیناموزاگرب با قراردادی به ارزش ۷۵۰
هزار یورو به تیم پرس��پولیس پیوس��ته بود
ولی بعد از نیم فصل ،نتوانس��ت در این تیم
بماند .قیمت فعلی ای��ن بازیکن  ۶۰۰هزار
یورو است و او جانشین دژان رادونوویچ در
این تیم خواهد بود.

پیشکسوت پرس��پولیس گفت :زمانی که
برانکو به پرسپولیس آمد تعدادی بازیکن
را در لیس��ت مازاد قرار داد حاال هم حق
کالدرون است که چنین تصمیمی بگیرد.
حمید درخش��ان در گفتگو با آن��ا ،درباره

لیس��ت مازاد س��رمربی تیم پرس��پولیس
گف��ت :نفراتی که قرار اس��ت از س��وی
کالدورن در لیست مازاد قرار بگیرند هنوز
اعالم نش��دهاند و من نمیتوانم در مورد
اف��راد اظهار نظر کنم ،ام��ا آن چیزی که
مهم اس��ت که همه در پرس��پولیس یک
هدف مش��ترک دارن��د و آن هم موفقیت
ای��ن تیم اس��ت و امیدوارم ای��ن اتفاق با
آمدن س��رمربی جدید پرس��پولیس تکرار

اعالم لیست مازاد حق کالدورن است

ش��ود .وی ادامه داد :ه��ر مربی حق دارد
در مورد ش��رایط تیم��ش و بازیکنانی که
قرار است به میدان بروند ،تصمیم بگیرد.
طبیعی است که کالدورن این نظر را دارد
که برخی تغییرات در ترکیب تیم به وجود
بی��اورد و یا اینکه بازیکنانی را در لیس��ت
مازاد ق��رار ده .مگر زمانی ک��ه برانکو به
این تیم آم��د تع��دادی از بازیکنان را در
لیست مازاد قرار نداد ،در شرایط فعلی هم

کالدرون چنین تصمیمی دارد و حق طبیعی
این مربی هم هست که در مورد بازیکنان
تصمیمگیرنده نهایی باش��د .پیشکس��وت
پرس��پولیس در م��ورد حض��ور کالدورن
در تیم پرس��پولیس گفت :ب��ه نظرم این
مربی هم در پرس��پولیس میتواند موفق
ش��ود .وقتی برانکو هدایت تیم را برعهده
گرفت جندان موفقیتی کس��ب نکرده بود
اما با آمدنش به پرسپولیس و امکاناتی که
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باشگاه در اختیار او قرار داد این موفقیتها
را برای پرسپولیس به دست آورد .در مورد
کالدورن هم ش��رایط همین اس��ت ،او به
پرس��پولیس آمده و همه شرایط را باشگاه
ب��رای او فراهم خواهد کرد تا به موفقیت
برسد .درخشان در مورد قول قهرمانی که
کالدورن در ابتدای ورودش به پرسپولیس
داده ،گف��ت :خیل��ی عجیب اس��ت که او
نیامده همچین قولی داده است.

عطایی:

والیبال در شرایط فعلی نباید دنبال جوانگرایی باشد

گروه ورزش�ی :س��رمربی تیم مل��ی والیبال
جوان��ان گفت :س��رمربی تیم مل��ی والیبال
ب��ه دنب��ال نتیجهگرای��ی اس��ت و نباید در
شرایطی که شانس کسب سکو داریم مدام
از جوانگرای��ی حرف بزنی��م .بهروز عطایی
درب��اره بازی تیم ملی والیب��ال ایران در این
هفت��ه مقابل برزیل و لهس��تان گفت :ما در
مرحله مقدماتی با این دو تیم بازی داشتیم.
در ب��ازی مقابل برزیل با یک نتیجه نزدیک
شکست خوردیم و تیم برزیل هم با ترکیب
کامل خ��ود در این رقابتها ش��رکت کرده
اس��ت .در بازی مقابل لهستان هم با وجود
اینکه مقابل آنها پیروز میدان شدیم اما یک
بازی سخت و سنگین داشتیم .طبیعی است
ک��ه در این مرحل��ه ،رویارویی با این دو تیم
خیلی س��خت خواهد بود .وی ادامه داد :اما
با توجه به شرایطی که ملیپوشان والیبال در
این دوره از رقابتها دارند و به عنوان تیم دوم
به این مرحله صعود کردند ،ما قابلیتهای برد
مقاب��ل دو تیم برزیل و لهس��تان را داریم و
میتوانیم با شکس��ت این دو تیم به مرحله
بعد صعود کنیم .سرمربی تیم والیبال جوانان
در خصوص ترکیب تیم بزرگساالن و روی
کار آم��دن جوانان اظهار کرد :به نظر من در
این شرایط نیازی به تغییر ترکیب تیم نداریم.
هر مربی یک اس��تراتژی دارد و بر اس��اس
آن ،برنامهه��ای خ��ود را میچیند .طبیعی
اس��ت که کیفیت هر بازیکن هم نسبت به
س��ایر بازیکنان متفاوت خواهد بود ،بنابراین

س��رمربی این تیم برای اینکه نتیجه بگیرد،
باید طبق برنامه خودش پیش برود .من خودم
به حضور جوانان در ترکیب تیم اعتقاد زیادی
دارم اما با اینحال نظرم این اس��ت که این
کار بای��د پله پله صورت گیرد .عطایی تأکید
کرد :برخی در ش��رایط فعلی به ترکیب تیم
در هر مسابقه یکس��ری ایرادها میگیرند.
به عنوان مث��ال برخیها معتقدند زیاد بازی

دادن به باتجربهها باعث میشود که آنها در
مسابقات انتخابی دچار مصدومیت شوند .این
حرف درس��ت است اما در شرایطی که ما در
لیگ ملتها شانس رفتن روی سکو را داریم،
نباید به همین راحتی آن را از دست بدهیم.
همانطور که گفتم اضافه ش��دن بازیکنان
جوان باید بهصورت مقطعی باشد .تیمهای
برزیل و آمریکا که بحث پشتوانهسازیشان

از ما هم بهتر است ،در رقابتهای قهرمانی
جهان و انتخابی المپیک با ترکیب همیشگی
به میدان میآیند .سرمربی تیم ملی جوانان
ادامه داد :ش��رایط تیم مل��ی والیبال هم به
همین صورت است .ما از یک طرف شانس
کس��ب س��کو در لیگ ملته��ا را داریم ،از
طرف دیگ��ر هم مس��ابقات انتخابی بعد از
این رقابتها پیش روی والیبالیستهاس��ت

و آنه��ا باید با تمام ظرفیت خ��ود در این دو
می��دان بازی کنند .از ط��رف دیگر هم یک
مربی یا باید نتیجه بگیرد یا باید جوانگرایی
را در تی��م ایجاد کند .اگر م��ا از کوالکوویچ
بهعنوان سرمربی تیم نتیجه میخواهیم باید
اج��ازه بدهیم که کار خودش را انجام دهد و
کمتر این مسائل را مطرح کنیم چرا که باعث
میشود تمرکز تیم به هم بخورد .بارها من از
خود منتقدان شنیدهام که میگویند وقت آن
است که تیم ملی به دنبال نتیجهگرفتن باشد
نه خ��وب بازی کردن .بنابراین آنها باید این
فرصت را به س��رمربی تیم بدهند تا با توجه
به اس��تراتژی و هدفش ،کارها را دنبال کند.
عطایی در مورد رقابتهای جوانان جهان و
همچنین اضافه ش��دن بازیکنان جوان تیم
ملی بزرگس��ال به ترکیب تیم جوانان اظهار
کرد :مسابقات جوانان جهان باالترین سطح
رقابتها در این رده س��نی اس��ت و همه ما
تالش میکنیم که تیم ملی جوانان با تمام
ظرفی��ت خود حاضر ش��ود و بتواند بهترین
نتیجه را بگیرد .در این مدت هم خوشبختانه
اردوهای خوبی داش��ته و حداکثر آمادگی را
کسب کردهایم .امیدواریم تا شروع مسابقات
شرایط بهتری پیدا کنیم .خوشبختانه در این
وضعیت ،سرمربی تیم ملی بزرگساالن هم
با ما همکاری الزم را داش��تند و دو بازیکن
تیم جوانان ،یلی و حضرتپور بعد از مسابقات
لیگ ملتها به بحرین میآیند و به ترکیب
تیم اضافه میشوند.

درپی رفتار نامناسب رییس انجمن جهانی جودو در مسابقات کارگری صورت گرفت

ش کارگری از ایران
عذرخواهی رییس فدراسیون جهانی ورز 

رئیس فدراس��یون جهانی کارگری از مس��ئوالن کاروان ایران به خاطر اتفاق رخ
داده در مسابقات جودو عذرخواهی کرد.به گزارش ایسنا ،در سومین روز از رقابتهای
جهانی کارگران در تورتوس��ای اس��پانیا ،رمضی به همراه صادقیفر معاون وزیر کار
تعاون و رفاه اجتماعی با "مولهآ" رییس فدراس��یون جهانی ورزش کارگری نشس��تی
برگزار کردند و طرفین پیرامون راههای توس��عه ورزش کارگری در جهان به بحث و
تبادل نظر پرداختند.موله آ ،با ابراز رضایت و خشنودی از فعالیتهای فدراسیون ورزش
کارگری ایران در بخش جهانی خواستار کمک و همیاری و همفکری بیشتر مسئولین
فدراسیون ورزش کارگری ایران در پیشبرد اهداف فدراسیون جهانی ورزش کارگری
شد.وی همچنین از واکنش نامناسب رییس انجمن جهانی جودو در هنگام اهدا مدال
و دس��ت ندادن بانوی مس��لمان ایرانی با وی بدلیل اعتقادات دینی عذر خواهی کرد
و قول پیگیری شایس��ته این موضوع را داد.رییس فدراسیون جهانی ورزش کارگری

با اش��اره ب��ه قابلیتهای ای��ران در ورزش کارگری ،نقش آفرینی و مس��ئولیت در
کنفدراس��یون آسیایی ورزش کارگری را خواس��تار شد و از حضور کارشناسان ورزش
ایران در انجمنهای مختلف جهانی اس��تقبال کرد.رئیس فدراس��یون جهانی ورزش
کارگری با ابراز تمایل برای حضور در ایران ،پیشنهادات برگزاری مسابقات قهرمانی
جهان رش��تههای ورزشی از جمله والیبال ساحلی را در ایران نشانه قدرت و مدیریت
خوب فدراسیون ورزش کارگری دانست و بر لزوم حضور مسئوالن ورزش فدراسیون
کارگری در مدیریت و مرس��ی های فدراسیون جهانی تاکید کرد.در این دیدار پس از
تشریح مس��ایل و مش��کالت میزبانی رقابتهای جهانی ،تورتوسا رئیس فدراسیون
جهانی با قبول این مش��کالت از ریاست و کاروان ورزش کارگری به دلیل سختی و
دشواریهایی که در این رقابتها بدلیل کمبودهای موجود در حمل و نقل و امکانات
مناسب در ورزشگاهها تحمل کردهاند ،عذرخواهی کرد.

عضو هیئت مدیره باش��گاه پرس��پولیس با بیان اینکه
مهدی طارمی اگر با باشگاه خارجی مدنظرش قرارداد
نبن��دد به پرس��پولیس میآید ،گفت :باش��گاه درصدد
جذب یک مهاجم بس��یار خوب و ملیپوش آس��یایی
اس��ت .مهدی محمدنبی عضو هیئت مدیره باش��گاه
پرسپولیس با حضور در برنامه تلویزیونی «سالم صبح
بخیر» درب��اره برگزاری اردوی پرس��پولیس گفت :با
مس��ئوالن کمپ کردان صحبت کردیم اما آنها گفتند
تاریخ مورد نظر ش��ما را س��پاهان از قب��ل رزرو کرده،
ب��ه همین دلیل تصمی��م گرفتی��م اردو را در خارج از
ایران و در نزدیکی ش��هر اس��تانبول برگزار کنیم .وی
در این باره که چه ش��د از بی��ن گزینههای مورد نظر،
کالدرون به عنوان س��رمربی پرسپولیس انتخاب شد،
گفت :با  5گزینه س��رمربیگری هرکدام  4تا  6ساعت
جلس��ه گذاشتیم از بین این گزینهها به دو گزینه کاررا
و کال��درون رس��یدیم .بعد از صحبتهای��ی که با هر

دو گزینه داش��تیم ،در نهای��ت دیدیم که کالدرون این
ظرفیت را دارد با پرسپولیس خیلی بی غل و غش کار
کند .نبی درباره اینکه دس��تمزد کالدرون و سه دستیار
او یک میلیون دالر است و اینکه او در بدو ورودش به
ایران قول قهرمانی داده است ،عنوان کرد :مبلغ قرارداد
کالدرون ش��اید کمتر از یک میلیون دالر باشد .حفظ
قهرمانی همیشه سختتر از به دست آوردن آن است
و س��رمربی جدید هم از همان روز اول گفت که تمام
تالش��ش را میکند که این قهرمانیها تداوم داش��ته
باش��د .عضو هیئت مدیره باشگاه پرس��پولیس درباره
تجم��ع هواداران مقابل باش��گاه در زمان رفتن برانکو
تصری��ح کرد :هواداران خاص و بس��یار خاص داریم و
طبعا حواش��ی نیز داریم و باید این موضوع را مدیریت
کنیم .وی درباره س��رانجام توافق با برانکو خاطرنشان
کرد :با توجه به اینکه او سالها در پرسپولیس زحمت
کشیده نیت باش��گاه این اس��ت با تفاهمی که انجام

آگهی موضوع ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد س��ند رس��می چون در اجرای قانون فوق الذکر و بموجب رای شماره
 1398/01/08-139860318011000048هیات حل اختالف مستقر در ثبت
اسناد صومعه سرا تصرف مالکانه تراب کاظمی فرزند غالمعلی از پالک  51از
 39اصلی واقع در قریه اللم بخش  25گیالن از نسق میرزا کاظمی اللمی بعنوان
ششدانگ یکقطعه زمین مشتمل بر ساختمان احداثی بمساحت  300مترمربع
از طرف هیئت مذکور احراز گردیده و پالک  267برای ان منظور شده لذا بر
اساس مفاد ماده  1قانون فوق در دو نوبت به فاصله  15روز اگهی می شود
چنانچه کسی نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی بشرح مذکور اعتراض
داش��ته باشد از تاریخ اولین انتش��ار اگهی بمدت  2ماه اعتراض خود راباین
اداره تس��لیم و رس��ید اخذ نمایند در غیر این صورت پس از انقضای مدت
مذکور برابر مقررات نس��بت به صدور س��ند مالکیت اقدام میگردد و صدور

میش��ود این موضوع حل و فصل شود .وکیل ایشان
هم مکاتباتی با آقای عرب و بخش حقوقی و بینالملل
پرسپولیس داشته است .در اولین جلسهای که با وکیل
برانکو میگذاریم به تفاهم میرس��یم .نبی یادآور شد:
برانکو وقت��ی در ایران بود  60درصد از قرارداد خود را
دریافت کرده اس��ت .دو ماه و نیم پیش دیدیم ایشان
هیچ دریافتی به جز پاداشهایش نداشته و سوم ماه می
میالدی  500هزار یورو به او پرداخت شد .تفاهم الزم
با وکیل او خواهد شد و امیدواریم پرسپولیس و برانکو
به شکل منطقی و خوب با همدیگر توافق کنند .عضو
هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس درباره حضور بیرانوند
در پرس��پولیس گفت :بیرانوند پس از بازی دوستانه با
کره جنوبی  10روزی از کمیته تیمهای ملی فدراسیون
فوتبال مرخصی داشت و بعد از این به باشگاه مراجعه
کرد و با وجود اینکه از س��ه باش��گاه خارجی پیشنهاد
داش��ت طی جلسهای مقرر ش��د کار را در پرسپولیس

www.asre-iranian.ir

اخبار
سعید مالیی بهترین جودوکار بوندس
لیگا آلمان شد

دارنده مدال طالی ج��ودوی جهان در وزن
 -۸۱گیلوگرم و نفر نخست رنکینگ برترین
های جهان به عنوان بهترین جودوکار س��ال
 ۲۰۱۸بوندس��لیگا انتخاب ش��د .به گزارش
ایسنا ،سعید مالیی ملی پوش جودوی ایران
که مدتی است در لیگ آلمان به عنوان لژیونر
به روی تاتامی میرود و موفق ش��ده تمامی
مبارزات��ش را در هفتهه��ای مختل��ف با برد
پشت س��ر بگذارد به عنوان بهترین بازیکن
بوندسلیگا در سال  ۲۰۱۸انتخاب شد .مالیی
مدال طالی جهان  ،۲۰۱۸برنز جهان ،۲۰۱۷
نقره بازیهای آس��یایی  ۲۰۱۸و برنز آس��یا
 ۲۰۱۶را در کارنام��ه خود دارد و بخت اصلی
مدالآوری ایران در المپیک توکیو محسوب
میشود.
استراماچونی  ۳بازیکن استقالل را
کنار گذاشت

سه بازیکن تیم فوتبال استقالل از سوی آندرهآ
اس��تراماچونی کنار گذاشته ش��دند .به گزارش
تس��نیم ،با تصمیم آندرهآ استراماچونی؛ آرمین
س��هرابیان ،رض��ا کریم��ی و روحاهلل باقری از
استقالل کنار گذاشته شدند .این سه بازیکن روز
پنجشنبه در ترکیب آبیپوشان در دیدار دوستانه
مقابل نیروی زمینی به میدان رفته بودند اما در
پایان تمرین روز گذشته سرمربی آبیپوشان عذر
آنها را خواس��ت .اس��تقالل قرار است در هفته
جاری برای برگزاری اردو راهی ترکیه شود.
توضیحات پزشک تیم ملی والیبال قبل
از سفر به آمریکا

پزش��ک تیم ملی والیبال گفت :با  ۱۴بازیکن
و ب��دون مصدوم راهی مرحل��ه نهایی رقابت
های لیگ ملت ها می شویم .به گزارش مهر،
سیامک افروزی پزشک تیم ملی والیبال ایران
درباره آخرین وضعیت بازیکنان گفت :در هفته
پنجم بازیها در بلغارستان  ۴مصدوم داشتیم.
موسوی ،غفور ،معنوینژاد و فیاضی  ۴بازیکنی
بودند که در بازی آمریکا نتوانس��تیم درست از
آنها استنفاده کنیم .خوشبختانه بعد از بازگشت
از س��فر و ادامه درمان هایی که آغاز شده بود،
مشکل معنوی نژاد حل شد .او در ادامه تصریح
کرد :موسوی فیاضی در اولین تمرین توپی با
تیم تمرین کردند و آقای غفور در اولین تمرین
به کار اختصاصی پرداخت و در تمرین دوم به
تیم ملحق شد .قبل از شروع تمرین و حضور
در شیکاگو هر  ۱۴بازیکن شرایط خوبی دارند.
افروزی در پایان صحبت های خود عنوان کرد:
تقریب�� ًا می توان گفت ب��ا  ۱۴بازیکن و بدون
مصدومیت راهی این سفر میشویم .امیدوارم
تا پایان مسابقات هم بدون مصدوم بمانیم.
تورنمنت ترکیه اهمیت زیادی برای
آزادکاران و کادر فنی دارد

نبی:

طارمی با خارجیها نبندد به پرسپولیس میآید
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ادام��ه دهد و خودش هم در مصاحب��ه این را موضوع
را اعالم و در تمرینات هم ش��رکت کرد .وی با اشاره
به اینکه ه��واداران لطف دارند و از نقطه نظراتش��ان
تش��کر میکنم ،تاکید کرد :اساس��ا ن��وع قراردادهای
بازیکنان پرس��پولیس در سنوات قبل اینگونه است که
روی بندهای قرارداد دقت نشده و بازیکنان به راحتی
میتوانند از پرس��پولیس جدا ش��وند .نبی در پاسخ به
این س��وال که بند  200هزار دالری برای آزادس��ازی
بازیکنان در قراردادها هست؟ گفت :نمیخواهم رقمی
اعالم کنم .عضو هیئت مدیره باش��گاه پرسپولیس با
اش��اره به قرارداد بازیکنانی مانن��د کامیابینیا ،علیپور،
بیرانوند و ش��جاع خلی��لزاده تصریح ک��رد :من عدد
نمیآورم اما اینکه باش��گاه جلسات مختلف گذاشت تا
این بازیکنان را حفظ کند و با باش��گاه ادامه بدهند کار
س��ادهای نبود .لیست بزرگس��االن ما  18نفر بوده که
تثبیت شده است.

سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد .تاریخ انتشار
نوبت اول  98/04/16تاریخ انتشار نوبت دوم 98/05/06 :
 368رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان صومعه سرا -علی کاظمی پاکدل
آگهی فقدان سند مالکیت م الف 538
آقای پیام محرابی با تسلیم دو برگ استشهاد محلی مصدق به مهر دفترخانه
 84هم��دان برابر وارده  1398 / 4 /11 - 98 /8808مدعی اس��ت که یک جلد
س��ند مالکیت شش��دانگ پالک  10/52214واقع در حومه بخش یک که برابر
س��ندصلح قطعی  1395/9/23 -69548توسط دفتر  6همدان به ایشان انتقال
گردیده پ�لاک مذکور ذیل ثبت  88302صفحه  ،223دفتر  607س��ابقه ثبت
دارد برابر اس��ناد رهنی به ش��ماره ه��ای  1395/9/23 -69549و -63806
 1392/9/13و  1394/11/20 -67863هرس��ه توسط دفترخانه  6همدان نزد

مرب��ی تی��م ملی کش��تی آزاد ای��ران معتقد
اس��ت حضور تیمی منتخب از اردونشینان در
تورنمنت بین المللی یاشاردوغو ترکیه بسیار
مهم و مطلوب خواهد بود .عباس حاجکناری
در حاش��یه دور جدید تمرین��ات اردوی تیم
ملی کش��تی آزاد کش��ورمان ب��ه مهر گفت:
طبق برنامه کادر فن��ی تیم ملی که از ماهها
پیش تدوین شده ،به زودی تیمی منتخب از
آزادکاران اردونشین راهی تورنمنت بین المللی
جام یاشاردوغو ترکیه خواهند شد .این پیکارها
جزو سیستم رنکینگ اتحادیه جهانی است و
طبیعت ًا برای تمامی مدعیان کش��تی جهان از
جمله ایران از اهمیت فراوانی برخوردار است.
وی تصریح کرد :پیش بینی ما از سطح کمی
و کیفی جام یاشاردوغو کام ً
ال واضح و روشن
است چراکه برخی از چهرههای نامدار کشتی
آزاد جهان به ترکیه خواهند آمد تا جایگاه خود
را در رنکین��گ اتحادیه جهان��ی ارتقا داده یا
تثبیت کنن��د و امتیازات الزم برای حضور در
میادین مهم پیش رو را بدست آورند.

بانک مسکن وثیقه قراردارد و به علت سرقت مفقود گردیده است .لذا به استناد
تبصره الحاقی به ماده  ۱۲۰آیین نامه قانون ثبت بدین وسیله آگهی می شود
تاهر کسی مدعی انجام معامله و یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از
تاریخ انتشار این آگهی طی مدت  ۱۰روز به اداره ثبت اسناد و امالک مراجعه
و ضمن ارائه اصل سند مالکیت و یاسند معامله ،اعتراض خود را کتبأ تسلیم
نماید در صورت انقضاء مدت واخواهی و نرسیدن اعتراض و یا در صورت
اعتراض چنانچه اصل س��ند مالکیت ارائه نگردد س��ند مالکیت المثنی به نام
متقاضی صادر و تسلیم خواهد شد.
آدرس  :همدان  -بلوار سعیدیه ،نبش بلوار غنی زادگان
تلفن ۳۸۳۱۱۰۰۹:
علی زی��وری حبیبی رئیس اداره ثبت اس��ناد و امالک منطقه  1شهرس��تان
همدان

