غالمرضا محمدی مطرح کرد؛

گروه ورزشی:س��رمربی تیم ملی کش��تی آزاد معتقد است برای
کس��ب موفقیت در میادین پیش رو ،چاره ای جز جوانگرایی و
البته حفظ باتجربهها وجود ندارد.
غالمرضا محمدی در حاش��یه برگزاری اردوی آماده سازی تیم
ملی کشتی آزاد گفت :نخستین مرحله از رقابتهای انتخابی تیم
ملی با توجه با اینکه اکثر ملیپوشان نامدار و سرشناس حضور
نداشتند برگزار ش��د .البته این نفرات مجوز حضور در رقابتهای
بین المللی جام تختی و همچنین تورنمنت های بین المللی آتی
را داشتند نسبتا و نیازی به حضور آنان در انتخابی نبود.
به گزارش مهر،وی تصریح کرد :در مجموع می توان این رقابتها
را راضی کننده دانست چراکه فرصتی بود برای کسانی که مجوز
حضور در جام تختی را نداش��تند و برای رقابتهای مرحله نهایی
انتخابی تیم ملی باید مجوز می گرفتند .در نهایت نیز در هر وزن
سه کشتی گیر برتر رقابتهای انتخابی با نظر کادر فنی مشخص
شدند و مجوز حضوردر جام تختی را بدست آوردند.
محمدی در ادامه به لزوم جوانگرایی در تیم ملی اش��اره کرد و
گف��ت :ما برای موفقیت در میادین مهم از جمله المپیک ۲۰۲۰
توکی��و ناچار به جوانگرایی هس��تیم .هر چند ک��ه در کنار این
جوانگرایی باید نفرات باتجربه و قدیمی را هم حفظ کنیم .طبیعتا
احترام به این قهرمانان باسابقه و همچنین میدان دادن به جوانان
باانگیزه و آینده دار می تواند به کشتی ما کمک کند.
س��رمربی تیم ملی کش��تی آزاد افزود :ما در حال حاضر اهداف
کوت��اه مدتی داریم که مهمترین آن کس��ب نتیجه در المپیک
 ۲۰۲۰توکیو خواهد بود .در همین رهگذر آزادکاران جوانی را در
اردو داریم که با  ۱۸ -۱۷سال سن بسیار باانگیزه و امیدوارکننده
کار م��ی کنند .این اتفاق واقعا بی س��ابقه اس��ت و حضور این
جوانان در کنار بزرگانی مثل رضا یزدانی ،کمیل قاسمی ،حسن
رحیمی ،سید احمد محمدی و پرویز هادی می تواند بسیار مفید
و سازنده باشد.
وی ادامه داد :کار بس��یار س��ختی را پیش رو داریم اما بس��یار
امیدوارم می توان با تالش و کوشش و البته دعای خیر مردم به
دستاوردهای موفقیت آمیزی رسید .من به جوانان اردونشین که
پا به پای آزادکاران باتجربه و بزرگس��ال تمرین می کنند خیلی

برخی اتفاقات زیبنده کشتی نیست

امیدوار هس��تم .این نفرات به تازگی از رده نوجوانان به جوانان
آمدند و من هم دو س��ال با این بچه ها کار کردم .این موضوع
نویدبخش روزهای خوب و درخشانی است به شرطی که صبور
باشیم و حمایت شویم.
محمدی به تاخیر در برگزاری مجمع عمومی فدراسیون کشتی
هم اشاره کرد و گفت :اگر من و محمد بنا در این برهه از زمان
وارد گود شدیم مطمئنا تکلیف دانستیم تا این مسئولیت سنگین
را قبول کنیم .چون کشتی به ما نیاز داشت و نباید امور کشتی
معطل می ماند ،اما متاسفانه اتفاقاتی در حال رخ دادن است که
خوشایند و زیبنده ورزش اول کشور نیست .امیدوارم این ارامش
نس��بی که هم اکنون بر کشتی حاکم شده همچنان حفظ شود
و کش��تی همچنان با حمایت وزیر ورزش و رئیس کمیته ملی
المپیک همراه باش��د .سرمربی تیم ملی کشتی آزاد در پایان به

برخی حواش��ی اخیر هم اش��اره کرد و افزود :به هیچ عنوان از
گزینه خاصی برای ریاس��ت فدراسیون کشتی حمایت نکرده و
نمی کنم .من اگر تاکید و اصرار بر برگزاری مجمع عمومی دارم
به این دلیل است که کشتی نباید بالتکلیف بماند .ما به آرامش
نیاز داریم و کش��تی گیران اردونشین باید در فضایی مطمئن و
مطلوب به آماده سازی بپردازند .ضمن اینکه من هیچگاه بدنبال
پست و مقام نبودم و همواره برای کمک به کشتی و خوشحال
کردن مردم کش��ورمان پای به عرصه گذاش��ته ام .من مدیون
کشتی هستم و باید تا جایی که می توانم برای رشد و اعتالی
این رشته افتخارآفرین تالش کنم.
*برگزاری مجمع عمومی فدراسیون کشتی همچنان در ابهام
در عین حال  ،مس��ئوالن فدراس��یون و اردونشینان تیم های
ملی کشتی آزاد و فرنگی به تازگی در محل خانه کشتی تهران
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میزبان وزیر ورزش و رئیس کمیته ملی المپیک بودند .مراسمی
که با بازدید وزیر ورزش از تمرین آزادکاران اردونشین آغاز شد
و س��پس به گفتگو با محمد بنا و غالمرضا محمدی به عنوان
سرمربیان تیم های ملی ادامه یافت.
یکی از خواس��ته های اصلی و مش��ترک مسئوالن فدراسیون،
کادر فنی و اردونش��ینان تیم های ملی کش��تی آزاد و فرنگی،
اعالم هر چه س��ریعتر زمان برگزاری مجمع عمومی کش��تی و
انتخاب رئیس جدید فدراس��یون بود که بارها در گفتگو با وزیر
به این موضوع اشاره شد .هر چند گوششکستههای اردونشین
و همچنین خبرنگاران بارها این مس��اله را از وزیر ورزش جویا
ش��دند ،اما در نهایت به پاسخ مشخصی نرسیدند و وزیر ورزش
همچنان وعده داد بزودی زمان برگزاری مجمع کش��تی اعالم
می ش��ود .وعده ای که مدتهاس��ت از سوی متولیان امر مطرح
شده و همچنان با ابهام همراه است.
محمد بنا و غالمرضا محمدی به عنوان سکان داران تیم های
ملی کش��تی نیز بارها خطاب به وزی��ر ورزش تاکید کردند نیاز
اصلی آنها ،ثبات و آرامش است که این خواسته تا زمان انتخاب
رئیس جدید فدراسیون کشتی محقق نخواهد شد.
مسعود سلطانی فر روز چهارشنبه هفته گذشته در حاشیه بازدید
از اردوی تی��م ه��ای ملی کش��تی آزاد و فرنگ��ی در خصوص
انتخابات مجمع عمومی کشتی گفت :ثبتنام فدراسیون کشتی
به همراه چند فدراسیون دیگر در دستور کار قرار دارد ،اما برخی
مش��کالت قانونی و برخی اختالفنظرها بین دستگاهها ،باعث
ش��ده تا کمی تعویق در این خصوص به وج��ود آید .ما در این
مورد از رئیس مجلس نیز اس��تعالم کردیم و ش��ورایی مسئول
بررسی این موضوع شد که در خصوص بهکارگیری بازنشستهها
در هیئتها ،تعیین تکلیف کنند که منتظر نتایج نهایی هستیم.
مطمئن ًا به محض حل شدن این مشکل ،ترتیب برگزاری مجامع
فدراس��یونها داده خواهد ش��د .من در این راس��تا به سرپرست
فدراس��یون کشتی و دیگر اهالی آن اعالم کردم به هیچ عنوان
نگران ادامه کار نباش��ند .ما همچون گذشته بیشترین حمایت و
پرداختها را به این رش��ته خواهیم داش��ت تا بهترین نتایج را
کسب کنیم.

عبدالصمد مرفاوی:

سرمربی سابق استقالل گفت :اگر قرار باشد رحمتی و حسینی یک
بازی در میان به میدان بروند بهتر اس��ت یکی از این دو از این تیم
برود.
صم��د مرفاوی در گفتگو با مهر در م��ورد عملکرد تیم های لیگ
برتری گفت :خوشبختانه نسبت به سال گذشته پیشرفت محسوسی
داشتیم هم به لحاظ تفکرات فنی و هم به لحاظ تاکتیکی .اما یکی
از دالیل افت فوتبال ما تعطیالت پی در پی برای اردوهای تیم ملی
بود که این مسئله باعث گله مندی سرمربیان و بازیکنان تیم ها شد
زیرا تا آنها بر ش��رایط آمادگی کامل می رسیدند بازی ها قطع می
ش��د و آنجا مجددا مجبور بودن��د یک برنامه ریزی برای تعطیالت
خود انجام دهند .این مسئله هم به تیم ها ضربه زده و هم جذابیت
مسابقات را از بین برد و زمانی که مجدد لیگ شروع می شد دوباره
تیم ها شرایط خوبی پیدا می کردند و در مجموع عملکرد تیم ها در
نیم فصل اول قابل قبول بود.

یکی از دو دروازه بان استقالل باید برود

وی در مورد ش��رایط استقالل هم اظهار داشت :آبی پوشان شروع
خوبی نداشتند و نوس��ان زیادی در طول نیم فصل اول اتفاق افتاد
اگرچه در هفته های پایانی نمایش قابلی قبولی داشتند اما امتیازات
زیادی را در ابتدای فصل از دس��ت دادند و حاال باید تالش کنند تا
در نیم فصل دوم بتوانند این امتیازات را با پیروزی بر حریفان جبران
کرده و خود را به باالی جدول برسانند.
مرفاوی خاطرنش��ان کرد :عدم آمادگی جسمانی در ابتدای فصل،
ضربه زیادی به استقالل زد .همچنین جذب بازیکنان که نتوانستند
رضایت هواداران را برآورده کنند باعث شد تا نتوانیم شاهد بازی های
خوب از استقالل باشیم .اما امیدوارم با شروع فصل نقل و انتقاالت
این فصل ،آبی پوشان بتوانند بازیکنانی را جذب کنند که با کیفیت
بوده و برای استقالل مفید باشد.
س��رمربی سابق اس��تقالل در ادامه یادآور شد :در ابتدای فصل سه
بازیکن خارجی به اس��تقالل آمدند که دو ت��ن از آنان اصال در حد

و اندازه های این تیم نبودند و نتوانستند بازی های خوبی هم ارائه
دهند بنابراین اعتقاددارم اگر قرار است چنین بازیکنان خارجی برای
نیم فصل دوم به خدمت بگیریم بهتر است از جوانانمان استفاده کنیم
زیرا هم آینده دار هس��تند و هم می توانند بازی های خوبی از خود
ارائه دهند و هم سالها در استقالل تجربه کسب کرده و هم این نوید
را به مدیران بعدی بدهند که نیاز به خرید بازیکنان بی کیفیت ندارند.
اس��تقالل باید اگر می خواهد بازیکنان خارجی برای نیم فصل دوم
به خدمت بگیرد حتم ًا بازیکنی را جذب کندکه بتواند برای این تیم
مفید واقع شود.
وی در پاس��خ به این پرس��ش که این روزها گفته می شود از بین
سید حسین حسینی و س��ید مهدی رحمتی ،یکی باید از استقالل
برود ،گفت :من یکی از مربیانی هس��تم که همیشه دوست دارم دو
دروازه بان خوب داشته باشم .دو گلری که بتوانند دروازه تیمشان را
بیمه کرده و با عملکردهای خوبشان ،آرامش را به بازیکنان منتقل

کنند .استقالل همیشه دو دروازه بان خوب داشته و این درسالهای
گذشته هم اینچنین بوده است .این روزها کسی که می تواند دروازه
بان اول را در استقالل انتخاب کند ،سرمربی تیم است .اگر قرار باشد
رحمتی و حسینی یک بازی در میان به میدان بروند بهتر است یکی
از این دو از این تیم برود .اتفاقی که برای حسینی افتاد و از تیم ملی
خط خورد ،این بازیکن را بسیار عصبی کرد و این تجربه و مهارت
س��رمربی است که حاال با دو دروازه بان خود به گونه ای رفتار کند
که بتواند دو دروازه بان را سرحال نگه داشته و از آن ها استفاده کند
بنابراین باید مشخص شود که کدام یک دروازه بان اول و کدام یک
دروازه بان دوم است.
سرمربی سابق استقالل در پایان افزود :امیدوارم آبی پوشان بتوانند
با جذب بازیکنان خوب و باکیفیت نیم فصل دوم را پرقدرت شروع
کرده و اگر می خواهند به قهرمانی دست پیدا کنند باید تالش کنند
امتیازات الزم را کسب کرده تا بتوانند جام را باالی سر ببرند.

درخواست از ایران برای حضور در جام جهانی کشتی آزاد؛
به نظر میرسد فدراسیون کشتی ایران در پاسخ
ب��ه دعوت اتحادیه جهانی بهتر اس��ت یا بر پس
گرفتن میزبانی جام جهانی کشتی آزاد از روسیه
تاکید کند یا اینکه برای حفظ شان کشتی ایران
از حضور در این رقابت ها خودداری و این دعوت
را رد کن��د .به گزارش ایس��نا ،در جریان جلس��ه
کمیس��یون فنی اتحادیه جهانی کشتی که اواخر
آذرماه در ش��هر بلگراد پایتخت صربستان برگزار
ش��د ،بر اس��اس تصمیم این کمیس��یون بنا شد
رقابتهای جام جهانی کشتی آزاد  ۲۰۱۹فقط با
حضور  ۵تیم برتر رقابتهای جهانی مجارستان
برگزار شود .از آنجا که ایران در پایان رقابتهای
جهانی مجارستان نتوانسته بود در بین  ۵تیم برتر
قرار بگیرد و با توجه به قانون جدید نمیتوانست
در رقابتهای جام جهانی  ۲۰۱۹حاضر شود ،بر

اس��اس تصمیمی عقالن��ی و منطقی از پیگیری
میزبانی این رقابتها انصراف داد تا روس��یه که
ش��دیدا پیگیر گرفت��ن میزبانی ای��ن رقابتها از
ایران بود ب��ه عنوان میزبان جدی��د جام جهانی
کش��تی آزاد  ۲۰۱۹معرفی ش��ود .ای��ن تصمیم
فدراسیون کشتی در دادن میزبانی به روسها در
حالی بود که پیش از آن نماینده اتحادیه جهانی
کش��تی از امکانات شهر مشهد به عنوان میزبان
ای��ن رقابتها نیز بازدید کرده ب��ود و با توجه به
ق��رارداد همکاری رس��ول خادم رییس پیش��ین
فدراس��یون کشتی با ش��هرداری مش��هد ،همه
امکان��ات الزم برای برگزاری ای��ن رقابتها به
میزبانی مشهد آماده بود .البته این موضوع نیز با
مخالفت رییس هیات کشتی خراسان رضوی نیز
همراه شد ،چرا که وی معتقد بود حضور  ۵تیم در

آگهی دادنامه رس��می ش��ماره  ۹۷۰۹۹۷۸۷۱۱۲۰۰۱۳۰مورخه  97/2/24صادره
از ش��عبه  ۱۱دادگاه عمومی حقوقی سنندج مبنی برطالق به درخواست زوج آقای
عل��ی صالحی پور فرزند محمدصالح بطرفیت خانم حمی��ده محمودی فرزند احمد
مجهول المكان زوج جهت اجرای حکم صادره به این دفتر خانه مراجعه نموده است
ظرف  ۱۰روز به زوجه مهلت قانونی داده میشود جهت اجرای حکم صادره به این
دفترخانه مراجعه بنماید در صورت استنکاف وخوداری برابر مقررات اقدام میگردد
و مسئولیت بعدی برعهدخودزوج میباشد.
سردفترازدواج و طالق شماره ۶-۴۶سنندج
محمدعلی مالمیرزائیا
اداره کل ثبت اسناد و امالک گیالن آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای
شماره  97/08/21-139760318012001951هیات موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد سند رسمی مستقر در این واحد ثبتی
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای /خانم مرتضی رمضان نژاد چماچائی
فرزند ناصر به ش��ماره شناس��نامه  6510صادره از شفت در ششدانگ یک قطعه
زمین مش��تمل بر یکبابخانه و محوطه به مساحت  652/20مترمربع بشماره پالک
فرعی  901از  35اصلی مفروز و مجزی ش��ده از پالک  534فرعی واقع در پایین
محله چماچاء پالک  76شهرس��تان شفت بخش  21گیالن از مالکیت رسمی اقای /
خان��م زهرا امیدی (امیدنژاد چماچائی) محرز گردیده اس��ت .لذا به منظور اطالع
عم��وم مراتب در اجرای ماده فوق در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می ش��ود
اشخاصی که نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند
از تاریخ انتش��اراولین 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 شهرستان شفت مراجعه و دادخواس��ت مقتضی تقدیم و گواهی طرح
دعوی را به این اداره ارائه نمایند.بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و
عدم وصول اعتراض و یا عدم ارائه گواهی تقدیم دادخواست وفق مقررات نسبت به
ادامه عملیات ثبتی و صدور س��ند مالکیت اقدام خواهد شد تاریخ انتشار نوبت اول
 97/10/2تاریخ انتشار نوبت دوم 97/10/16
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یک دعوت و چند سوال

جام جهانی فقط مصوب کمیسیون فنی اتحادیه
جهان��ی بوده و الزمه آن ب��رای اجرا تصویب در
هیات رییسه این اتحادیه است ،بنابراین نماینده
ایران در اتحادیه جهانی و مس��ئوالن فدراسیون
کش��تی نباید براحتی دست از میزبانی این رقابت
ها و تقدیم آن به روس ها میکش��یدند .حال با
گذش��ت کمتر از  ۲۰روز از این تصمیم ،اتحادیه
جهانی کش��تی در نامهای به فدراسیون کشتی از
ایران برای حضور در جام جهانی کش��تی آزاد به
میزبانی روسیه دعوت کرده است! حمید بنیتمیم
سرپرست فدراسیون کش��تی در گفتگو با ایسنا،
درباره پاس��خ ایران به این دعوت اظهار کرد»ما
نام��ه ای ب��ه اتحادیه جهانی ارس��ال کردهایم و
خواس��تار توضی��ح آنها در اینباره ش��ده ایم که
چ��را با وجود مصوبه کمیس��یون فنی خود مبنی

ب��ر حضور  ۵تیم برتر رقابتهای قهرمانی جهان
در جام جهانی ،حاال از ایران برای حضور در این
رقابتها دعوت کردهاند .پس از پاس��خ اتحادیه
جهان��ی و توضی��ح آنها ،درباره حض��ور یا عدم
حض��ور در این رقابته��ا تصمیمگیری خواهیم
کرد» از سوی دیگر رییس هیات کشتی خراسان
رض��وی نیز با توجه ب��ه دعوت ایران خواس��تار
بازپس گی��ری میزبانی این رقابتها از روس��یه
شده ،امری که با توجه به نفوذ شدید روسها در
هیات رییسه اتحادیه جهانی کشتی امری محال
به نظر میرس��د .حال این سوال مطرح است که
چرا فدراسیون کش��تی و نماینده ایران در جلسه
کمیسیون فنی اتحادیه جهانی در جاییکه تمامی
شرایط مالی برای میزبانی این رویداد بینالمللی
فراهم بوده ،براحتی و خیلی زود پیش از تصویب

اداره کل ثبت اسناد و امالک گیالن آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای
شماره  97/09/25-139760318012002215هیات موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد سند رسمی مستقر در این واحد ثبتی
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای /س��بحان نعمتی فرزند محمد حسین
بش��ماره شناسنامه  49صادره از قائنات در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه
زمین مش��تمل بر یکبابخانه و محوطه به مساحت  419/45مترمربع بشماره پالک
فرعی  659از  24اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  77فرعی واقع در شهر احمد
سرگوراب –کوچه ش��هید ریاضی بخش  21گیالن از مالکیت رسمی اقای مرحوم
حاجی آقا ریاضی احمد س��رائی (صاحب نسق) محرز گردیده است .لذا به منظور
اط�لاع عموم مراتب در اجرای ماده ف��وق در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می
شود اشخاصی که نسبت به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند
میتوانند از تاریخ انتش��اراولین نوبت آگهی بم��دت دو ماه اعتراض خود را کتبا به
این اداره تس��لیم و پس از اخذ رسید حداکثر ظرف مدت یک ماه به مرجع ذیصالح
قضایی دادگستری شهرستان شفت مراجعه و دادخواست مقتضی تقدیم و گواهی
طرح دعوی را به این اداره ارائه نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور
و عدم وصول اعتراض و یا عدم ارائه گواهی تقدیم دادخواست وفق مقررات نسبت
به ادامه عملیات ثبتی و صدور سند مالکیت اقدام خواهد شد تاریخ انتشار نوبت اول
 97/10/16تاریخ انتشار نوبت دوم 97/10/30
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده
 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند
رسمی حوزه ثبتی شهرس��تان فومن برابر رای شماره 139760318003007527
 97/9 /24هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهایفاقد سندرسمی مستقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی
آقای مهدی مجتهدی فرزند غالمحسین بشماره شناسنامه  2865صادره از تهران
به شماره ملی  0046189203ششدانگ یک باب خانه و محوطه به مساحت 191/42

هیات رییسه اتحادیه جهانی از خیر میزبانی ایران
گذش��ته و آن را تقدیم روسیه کردهاند؟ اینکه به
فاصله چن��د روز از این تصمی��م و در اقدامی بر
خالف مصوبه کمیس��یون فنی ،اتحادیه جهانی
از ای��ران ب��رای حضور در ای��ن رقابتها دعوت
ک��رده ابهامات و ش��ک و تردیده��ا در اینباره را
بیش��تر میکند که آیا ایران بر اثر فش��ار و البی
روسها حاضر به دادن میزبانی ش��ده یا اتحادیه
جهانی کش��تی با همدستی روس��یه اقدام به دور
زدن ایران کرده اس��ت؟ در هر ص��ورت به نظر
می رس��د بهترین پاس��خ ایران به عنوان یکی از
قدرتهای برتر کشتی جهان یا درخواست برای
بازپس گیری میزبانی جام جهانی اس��ت یا اینکه
به نش��انه اعت��راض و برای حفظ وجهه کش��تی
ایران از حضور در این رقابتها خودداری کند.
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اخبار
بازیهای تدارکاتی تیم ملی مناسب نبود

مهدی فنونی زاده در مورد حضور تیم ملی
در جام ملت های آس��یا گفت :تیم ملی ما
بازی های تدارکاتی مناسبی را انجام نداده
و اعتقاد دارم با این شرایط احتمال ضعیف
دارد که تیم ملی کشورمان به قهرمانی در
جام ملت های آسیا دست پیدا کند .عزت
اللهی را هم به دلیل مصدومیت از دس��ت
داده ای��م .او یک مهره بس��یار خوب برای
ما بود و نبود او می تواند تاثیرگذار باشد.به
گزارش مهر،فنونی زاده در ادامه خاطرنشان
کرد :در مرحله اول گروهی تنها عراق است
که حریف بس��یار سرسخت ماست و من
تعجب می کنم که کی روش یمن را یک
حریف خطرناک می دان��د .در این مرحله
تنها تیمی که می تواند ما را آزار دهد ،عراق
اس��ت ولی باید به گونه ای بازی کنیم تا
بتوانیم صدرنشین شویم.بازیکن پیشین تیم
ملی فوتبال ایران در پاسخ به این سوال که
چقدر شانس قهرمانی به این تیم می دهد،
گفت :به اعتقاد من تیم ملی کشورمان در
این دوره از مس��ابقات  ۳۰درصد ش��انس
قهرمان��ی دارد و بعید می دانم در این دوره
هم بتوانیم به قهرمانی در جام ملت های
آسیا دست پیدا کنیم.
ستاره سابق آث میالن به
تراکتورسازی پیوست

کوین کنستان ستاره  ۳۱ساله و سابق تیم
فوتبال آث میالن که تابعیت گینه و فرانسه
دارد ،پ��س ازتوافق ب��ا محمدرضا زنوزی
مطلق ،با قراردادی سه و نیم ساله به جمع
شاگردان محمدتقوی ملحق شد.به گزارش
مهر،کنس��تانت عالوه بر س��ابقه بازی در
تیمهای مطرح سری آ ایتالیا مانند ورونا و
آثمیالن ،در تی م های ملی جوانان فرانسه
و تیم ملی بزرگساالن گینه نیز بازی کرده
است.کوین کنستانت با۱۸۴سانتیمتر قد ،در
ت هافبک دفاعی بازی میکند.
پس 
رفعتی :پرونده داور متخلف را به
کمیته اخالق فرستادیم

رییس دپارتمان داوران با اشاره به اتفاقات
حاش��یهای رخ داده در تستگیری داوران
لیگ دسته اول گفت :در تستگیری داوران
اتفاقاتی رخ داد که دور از ش��ان داوری بود.
به گزارش ایسنا و به نقل از سایت رسمی
فدراسیون فوتبال ،داود رفعتی درباره اتفاقاتی
که در تست آمادگی جسمانی داوران و کمک
داوران لیگ یک فوتبال رخ داد ،اظهار کرد:
متاسفانه با توجه به گزارشات رسیده اتفاقات
ناخوشایندی در روز تستگیری داوران لیگ
دس��ته اول فوتب��ال رخ داد.او در ادامه بیان
کرد :عباس راکی که مسبوق به سابقه نیز
بوده است اخطار اول را زمانی می گیرد که
قبل از سوت حرکت کرده است و این عمل
در بار دوم نیز رخ میدهد و از زمین تس��ت
اخراج میشود .متاسفانه از لحاظ روانی این
داور به هم میریزد و کنترل خود را از دست
میدهد و رفتارهای زشت و ناخوشایندی از
وی سر میزند.رفعتی افزود :کمیته داوران
پرونده این داور متخلف را سریعا به کمیته
اخالق ارجاع داده اس��ت تا در اس��رع وقت
مراجع قضایی فدراس��یون به تخلفات وی
رس��یدگی کند .ضمنا این که راکی رییس
هیات فوتبال شهرس��تان ایزه نیز هست و
مطمئنا کمیته اخ�لاق تصمیمگیریهای
الزم را در این زمینه انجام میدهد.

مترمربع پالک  668فرعی از  88اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  12فرعی از 88
اصلی واقع در قریه قلعه کل بخش  24گیالن خریداری از مالک رسمی سید حسین
حس��ینی باغبانانی محرز گردیده اس��ت .لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به
فاصله  15روز آگهی می شود 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 رسید ظرف
مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم
نمایند.بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق
مقررات س��ند مالکیت صادرخواهد شدتاریخ انتش��ار نوبت اول 97/10/16 :تاریخ
انتشار نوبت دوم97/10/30 :
 1329سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن -علی نصرتی
آگهی حصر وراثت آقای غالمرضا شهرت محمدی نژاد نام پدر محمد رضا بشناسنامه
 1002صادره از کهگیلویه درخواستی بخواسته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم
و توضیح داده که فرزندم مرحوم تیمور ش��هرت محمدی نژاد بشناس��نامه 2296
صادره بهبهان در تاریخ  97/9/8در بهبهان اقامتگاه خود فوت ورثه اش عبارتند از
 -1 :متقاض��ی غالمرضا محمدی نژاد فرزند محمد رضا ش ش 1320/4/6 -1002
ص��ادره کهگیلویه ( پدر متوفی)  -2فلک ناز ش��کری بیش��ه فرزند علی باز ش ش
 24/8/28-2295صادره بهبهان ( مادر متوفی)  -3سکینه فرهادی دارعالیی فرزند
ماندن��ی ش ش  57/3/20-153صادره بهبهان ( همس��ر متوفی)  -4فاطمه محمدی
ن��ژاد فرزند تیم��ورش ش  76/8/28-1850366497صادره بهبهان ( دختر متوفی)
 -5سارا محمدی نژاد فرزند تیمور ش ش  82/4/5-1850508119صادره بهبهان (
دخت��ر متوفی)  -6محمود محمدی نژاد فرزند تیمور ش ش 82/4/5-1850508100
صادره بهبهان (پس��ر متوفی) و الغیر اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور
را در یک نوبت آگهی مینماید تا هر کس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد
او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه بدادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر
و هر وصیت نامه بجز س��ری و رسمی که بعد از تاریخ ابزار شود از درجه اعتبار
ساقط است.
عنایت اله اروند  -قاضی شورای حل اختالف دادگستری بهبهان

