خبر
به جای اینک ه مدالهایم را خودم و
خانوادهام ببینند ،مردم میبینند

هادی رضایی ،درباره اهدای مدالش به
موزه کمیت��ه ملی المپیک و پارالمپیک،
گفت :مدال طالی��م در المپیک 1988
سئول را به موزه اهدا کردم .این افتخار
را داش��تم که در المپیکهای س��ئول،
بارسلونا وآتالنتا به عنوان کاپیتان تیم
ملی والیبال نشس��ته به عنوان قهرمانی
دس��ت یابم که اولین م��دال طالیم را
به موزه اهدا ک��ردم .یکی از مدالهایم
ب��ه آسایش��گاه ش��هید فیاضبخ��ش
مشهد اهدا شده اس��ت و یکی دیگر از
مدالهایم در موزه دیگری اس��ت .البته
چندین مدال جهانی دیگر و پارالمپیک
هم کسب کردم .به گزارش فارس،وی
ادامه داد :تصورم این اس��ت که اگر این
مداله��ا در مکانه��ای عمومی مانند
م��وزه ق��رار بگیرد به ج��ای اینکه تنها
خ��ودم و خانوادهام ببینند در دس��ترس
عموم مردم بیش��تری ق��رار میگیرد و
در بخش افتخ��ارات ورزش جانبازان و
معلولین در بع��د از انقالب که میتواند
به عن��وان یک الگو در جامعه ما مطرح
ش��ود ،پررنگتر است .کاپیتان اسبق و
سرمربی فعلی تیم ملی والیبال نشسته،
تصریح کرد :والیبال نشسته اولین رشته
تیم��ی بود ک��ه در مجم��وع بازیهای
المپیک و پارالمپیکی موفق به کس��ب
مدال طال ش��د .تمام اینه��ا افتخاراتی
اس��ت که ش��اید خیلیها ندانن��د که با
چنین حرکاتی میتوان آن را به نس��ل
جدید جامعه معرفی کرد که با پیش��ینه
ورزشکاران جانباز و معلول به خصوص
جانبازانی که در دو جبهه قهرمان بودند
و افتخارآفرین��ی کردهاند بیش��تر آش��نا
شوند .هر چند شاید خیلی نامی از آنها در
جامعه نباشد و مردم ما تنها ورزشکاران
مطرح و فوتبالیس��تها را بشناسند ،اما
چنین حرکاتی باعث ش��ناخته ش��دن و
معرف��ی افتخارآفرینان گمنام ورزش ما
میشود .رضایی تصریح کرد :حتی باید
از این موضوع ه��م فراتر برویم ،خیلی
از جوان��ان و نوجوان��ان ده��ه  80و 90
شاید ندانند که به عنوان مثال قهرمانان
المپیک��ی م��ا در پی��ش از انقالب چه
کسانی بودند که از این طریق میتوانند
با این افتخارآفرینان آش��نایی بیشتری
پیدا کنند .امیدوارم موزهای در خور این
نامها شکل بگیرد و به فراموشی سپرده
نشود .وی در پاسخ به این سؤال که این
اقدام باعث ش��د تا یادی از ورزشکاران
افتخارآفرینی ش��ود ،که در س��الهای
ن��ه چندان دور برای ای��ران مدالآوری
کردهان��د و ش��اید اکنون به فراموش��ی
س��پرده شده باش��ند ،گفت :دقیق ًا هدف
از قدم اول همین بود؛ مطمئن هس��تم
ورزش��کاران دیگر هم حاضر هستند در
این مسیر حرکت کنند.

مدير باسابقه ورزش ايران در چهل سالگي انقالب اسالميمطرح کرد؛

جنگ و تحريمها تاثيري در رشد ورزش نداشته است

بهرام افشارزاده مدير باس��ابقه ورزش ايران درباره
جايگاه ورزش در تاريخ انقالب اس�لاميميگويد،
در  40س��ال گذشته رشد بس��يار خوبي در ورزش
کش��ور بويژه ورزش زنان داشتهايم و اين رشد در
المپيک  2020توکيو تاثيرات خود را خواهد گذاشت.
افشارزاده در گفت وگو با ايسنا ،افزود :با توجه به اين
که امسال در آستانه چهلمين سال پيروزي انقالب
اسالميهس��تيم اگر بخواهيم م��روري بر جايگاه
ورزش در طي اين مدت داش��ته باش��يم ،ميبينيم
که تح��والت زي��ادي در ورزش و تفکرات حاکم
در وزارت ورزش و کميته ملي المپيک ايجاد شده
و مس��ائل و مشکالت زيادي اعم از تلخ و شيرين
از اوايل انقالب تاکنون تجربه کردهايم .وي گفت:
بازيهاي المپيک  1982در هندوس��تان يک سال
بعد از پيروزي انقالب اس�لاميبود که توانس��تيم
تيم مسنجميرا راهي اين بازيها کنيم .همچنين
بازيهاي آس��يايي  1886سئول که موفقيتهاي
زي��ادي ب��راي کاروان ايران به دنبال داش��ت .در
حقيقت در طي اين س��الها ورزش کش��ور چه در
بازيهاي المپيک و چه بازيهاي آسيايي روند رو
به رش��دي داشته و اين رشد در المپيک  2012که
دستاورد آن کسب  13مدال بود ( 5مدال طال) دنبال
شد .اين مدير باسابق ورزش ايران خاطرنشان کرد:
بعد از پيروزي انقالب اسالمياستاديومهاي زيادي
ساخته شده و در بسياري از استانها و شهرستانها
چي��زي حدود  15ت��ا  20هزار مجموعه ورزش��ي
س��اخته شد که اين امر نشان از رشد ورزش کشور
بعد از پيروزي انقالب اسالميتا به االن بوده است.
افشارزاده درباره کاستيها در زيرساختهاي ورزش

اظهار کرد :يکي از مشکالتي که همواره در مدارس
با آن روبرو بودهايم ،کمبود معلمين تربيت بدني در
م��دارس بود که البته اين خ�لاء تا حدودي مرتفع
شده است اما هنوز متاسفانه از فضاي آموزشي مفيد
در مدارس برخوردار نيستيم ،به طوري که در ساير
کشورها کنار هر مدرسه يک استاديوم وجود دارد،
مدارس ما از وجود چنين فضاهايي محروم هستند
و دانشآم��وزان در حياط م��دارس به فعاليتهاي
ورزش��ي ميپردازند که کيفيت الزم را ندارد .البته
در مدارس کارهاي اساسي پيرامون مسائل ورزشي
و گرفتن نيروي انس��اني از فارغالتحصيالن علوم
ورزش��ي ص��ورت گرفته اما مش��کالت همچنان
پابرجاست .مديرعامل سابق باشگاه استقالل ادامه
داد :يک��ي از ضعفهايي که در طي اين س��الها
داش��تهايم عدم حضور موفق در مجامع بينالمللي

بوده که به دليل عدم ثبات مديريت ،متاس��فانه در
دريافت پس��تهاي کليدي در مجامع بين المللي
عملکرد موفقي نداشتهايم .من خود مدت  20سال
رييس کميته آماري شوراي المپيک آسيا بودم که
بعد از حضور کيومرثهاش��ميدر راس کميته ملي
المپيک فرد ديگري براي اين پس��ت معرفي ش��د
در حالي که در اين س��مت افرادي عملکرد موفقي
داشتند که باتجربه و در مجامع بينالمللي از سوابق
زيادي برخوردار بودند .متاسفانه به خاطر عدم ثبات
مديريت ،سوابق افراد بررسي نميشود و کرسيهايي
که در مجامع بينالمللي داشتهايم به راحتي از دست
ميرود .وي همچنين با اشاره به رشد ورزش بانوان
بع��د از انقالب گفت :جاي��گاه ورزش بانوان بعد از
انقالب رش��د بسيار خوبي داشته و کمتر با مسائل
و مشکالت اوايل انقالب درخصوص ورزش بانوان

مواجه هستيم .در حال حاضر نيز شاهد مدال آوري
خ��وب بان��وان در بازيهاي آس��يايي و المپيکها
هستيم .افشارزاده همچنين در پاسخ به اين پرسش
که رويدادهاي مهم تاريخ انقالب ،تاثيري در حوزه
ورزش داش��ته اس��ت يا خير؟ افزود :خوش��بختانه
مسائل جانبي از جمله جنگ  8ساله ايران و عراق،
تحريمها و ...که در کشور طي اين سالها رخ داده به
دليل استقاللي که کميته ملي و بينالمللي المپيک
و فدراس��يونها داش��تهاند و همواره دور از مسائل
سياس��ي بودهاند ،تاثيري در ورزش کش��ور نداشته
اس��ت .اين مدير ورزش ايران در بررس��ي جايگاه
انق�لاب در ورزش همگاني و قهرماني نيز تصريح
کرد :بعد از انقالب رش��د خوبي در ورزش همگاني
داش��تهايم و ورزش در سبد بس��ياري از خانوادهها
قرار گرفته اس��ت ،به طوري که سرمايهگذاري که
االن خانوادههاي بر روي ورزش انجا م ميدهند در
گذشته چنين شرايطي وجود نداشت .همچنين در
ورزش قهرماني ما ش��اهد رشد بسياري خوبي در
اکثر رش��تههاي ورزشي از جمله؛ تکواندو ،کشتي،
تيران��دازي و بوي��ژه ورزش جانب��ازان و معلوالن
بودهاي��م .همچنين انتزاع کميته ملي پارالمپيک از
المپيک و کسب جايگاه سوم در بازيهاي پاراآسيايي
جاکارتا ميتوان ب��ه عنوان اولينها در ورزش طي
اين سالها اشاره کرد .وي در پايان درباره چشمانداز
آينده ورزش در انقالب اسالميتاکيد کرد :با رشدي
که ورزش بعد از پيروزي انقالب اسالميداش��ته،
ميتوان به آينده ورزش اميدوار بود و من مطمئنم
ک��ه در المپيک  2020توکيو ش��اهد افزايش تعداد
مدالها نسبت به دوره قبل خواهيم بود.

در گزارشی بررسی شد

دختران بسکتبالیست ایران که این روزها
با امید و انگیزه برای پیش��رفت در عرصه
های بین المللی و جهانی تالش میکنند
به حمایتهای بیش��تری نی��از دارند .آنها
هر چند قدردان توجهات کنونی هس��تند
اما حرکت سریعترش��ان در مسیر پر پیچ
وخم موفقیت مستلزم نگاهی ویژه است.
به گزارش ایس��نا ،تیمهای ملی بسکتبال
سه نفره زیر  ۲۳س��ال و بزرگسال بانوان
که خرداد ماه سال آینده به مسابقات جام
جهانی بسکتبال سه نفره اعزام میشوند،
بع��د از پای��ان مرحله گروه��ی لیگ برتر
بس��کتبال بانوان از  ۲۳دی ماه در سالن
آزادی فدراس��یون بسکتبال جمع شدند تا
زیر نظر نیکا بیک لیک لی و آزاده زمانپور
کارش��ان را برای مسابقات مهم و سختی
که پی��ش رو دارند آغاز کنند .بنابراین ۲۲
بازیکن در رده های زیر  ۱۸س��ال ،زیر ۲۳
سال و بزرگس��ال انتخاب شدند تا در این

دختران بسکتبال با دستهای خالی آینده را میسازند!

اردوی س��ه روزه که تا فردا (چهارش��نبه)
ادامه دارد با یکدیگر تمرین کنند.
همه در تیم ملی همدل هستند

این بازیکنان در تیمهای باشگاهی خود در
قالب مسابقات لیگ بانوان رقابت سختی
ب��ا همدیگر دارند ام��ا در اردوی تیم ملی
همگی ه��م دل و متحد تمرین میکنند
ت��ا از فرصتی که در س��الهای اخیر و با
صدور مجوز بازی با پوشش اسالمی پیش
رویشان قرار گرفته بتوانند به خوبی استفاده
کنند .آنها در دو نوبت صبح و بعد از ظهر
تمرینهای تکنیک��ی و تاکتیکی خود را
انجام میدهند اما از آنجایی که این اردو در
فاصله تعطیلی بین سوپر لیگ برگزار شده
است مربیان تصمیم گرفتند که تمرینات
سبک تری را برای بازیکنان درنظر بگیرند.
بازیکنان دعوت شده به تیم ملی تا  ۲۰دی
در لیگ پنح نفره بازی میکردند و اکنون

آگهی تحریر ترکه در پرونده کالسه  970519شعبه  5شورای حل اختالف بهبهان
خانم عظیمه زارعی لنده فرزند رحیم تقاضای تحریر ترکه نس��بت به اموال متوفی
مرحوم جان بیگم مومن زاده فرزند امیدوار دارای شناس��نامه شماره  466کدملی
 1509762918ص��ادره از لن��ده را نموده و قرار تحریر ترکه صادر ش��ده و برای
روز دوش��نبه  97/11/29ساعت  9/30نوبت تحریر ترکه تعیین شده لذا به استناد
ماده  210قانون امور حس��بی بدینوسیله از کلیه ی وراث یا نمایندگان قانونی آنها
و بستانکاران و مدیونین یا هر کسی که به هر طریقی حقی بر ترکه ی متوفی دارد
ابالغ می شود تا در تاریخ و ساعت مذکور در شعبه  5شورای حل اختالف واقع در
دادگستری سابق جهت شرکت در عملیات تحریر ترکه حاضر شوند.
قاضی شعبه  5شورای حل اختالف شهرستان بهبهان – سید حامد طاهری نسب
آگهی حصر وراثتآقای خان محمد شهرت طیب نام پدر عباسقلی بشناسنامه 2280
صادره از بهبهان درخواستی بخواسته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح
داده که پدرم مرحوم عباسقلی شهرت طیب بشناسنامه  304صادره بهبهان در تاریخ
1346/9/7در بهبه��ان اقامتگاه دائمی خ��ود فوت ورثه اش عبارتند از  -1 :متقاضی
خان محمد طیب به ش ش  2280ت ت  1332صادره بهبهان ( پسر متوفی)  -2میرزا
احمد طیب به ش ش  307ت ت  1308صادره بهبهان ( پسر متوفی)  -3جان محمد
طی��ب به ش ش  2ت ت  1338صادره بهبهان ( پس��ر متوفی)  -4عبد المحمد طیبی
مانند به ش ش  2507ت ت  1318صادره بهبهان ( پسر متوفی)  -5بی بی گل طیب
به ش ش  305ت ت  1275صادره بهبهان ( زوجه متوفی)  -6نور محمد طیب به ش
ش  28ت ت  1316صادره بهبهان ( پسر 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 نشر آگهی ظرف یک
ماه بدادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز سری و رسمی که
بعد از تاریخ ابزار شود از درجه اعتبار ساقط است.
عنایت اله اروند  -قاضی شورای حل اختالف دادگستری بهبهان
آگهی حصر وراثت خانم س��ولماز کیا دارای شناس��نامه بش��ماره 430به ش��رح
پرونده کالسه  1693-97این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین
توضیح داده که ش��ادروان ژیال برزگر گلمغانی به شماره شناسنامه 686در تاریخ
95.04.29دراردبیل اقامتگاه دائمی خود بدورد حیات گفته ورثه آن مرحوم منحصر
است به  -1 :سولماز کیا فرزند عظیم به ش ش 430دختر متوفی -2الهام کیا فرزند
عظی��م به ش ش 44دختر متوف��ی  -3الناز کیا فرزند عظیم ب��ه ش ش 7672دختر
متوفی  -4عظیم کیا به ش ش  217همس��ر متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید ،هرکس اعتراض دارد و یا وصیت
نامه ای از متوفی نزد او باش��د ،از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم
دارد و اال گواهی صادر و هر وصیتنامه جز س��ری و رسمی که بعد از موعد ابراز
شود از درجه اعتبار ساقط و بالاثر خواهد بود.
رئیس شعبه  11شورای حل اختالف شهرستان اردبیل – بدری
آگهی حصروراثت؛خانم احترام اکبری به شماره شناسنامه  4646مطابق دادخواست
تقدیمی به کالس��ه پرونده  786/3/97از این شعبه درخواست گواهی حصروراثت
نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدحسام ناصری به شماره شناسنامه
 4901228528در تاری��خ  97/5/15اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه
حی��ن الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت ب��ه-1 :احترام اکب��ری ش.ش  4646ت.ت
 1352صادره از تهران مادر متوفی -2اس��ماعیل ناص��ری ش.ش  74ت.ت 1349
صادره از شهریار پدر متوفی و مرحوم ورثه دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات
مقدماتی،درخواس��ت مزبور را باس��تناد ماده  361قانون امورحسبی در یک نوبت

در اردوی تیم سه نفره حضور دارند .هرچند
این دو سبک با همدیگر تفاوتهایی دارند
و ممکن اس��ت روی بازیشان تاثیرگذار
باش��د اما آزاده زمانپور ،س��رمربی تیم زیر
 ۲۳سال در این باره به ایسنا گفت »:سعی
کردی��م با خانم بیک لی��ک لی تمرینات
را به ش��کلی طراحی کنیم که در جهت
بازیهای پنج نفره هم باش��د یعنی روی
مواردی کار میکنیم که در بسکتبال پنج
نفره هم از آنها اس��تفاده میش��ود و شاید
اصال ب��ه پنج نفره هم کم��ک کند» .به
نظر میرسد حضور نیکا بیک لیک لی و
آزاده زمانپ��ور در کنار هم و در یک اردوی
مش��ترک یکی از نکات جالب��ی این اردو
اس��ت چرا که این دو مرب��ی در گروه اول
لیگ بسکتبال رقابت داشتند اما وقتی که
در اوج رقابتهای لیگ ،مربیان و بازیکنان
در کنار هم و فارغ از هر آنچه قبال رخ داده
و رقابتهایی که داشتند در تیم ملی همدل

و همراه برای یک هدف مشترک تمرین
میکنند ،نش��اندهندهی حرفهای بودن و
فراتر از آن اتحادی اس��ت که تیمها برای
رسیدن به موفقیت به آن نیاز دارند .بیک
لیک لی ،س��رمربی تیم بزرگسال در این
باره به ایسنا گفت« :رقابتمان در باشگاه
و لیگ اس��ت اما برای تیم ملی همه باید
آنقدر همکاری کنیم و همدل باش��یم که
تیم بهترین استفاده را از تمرینات ببرد».
چشم انتظار فدراسیون برای برگزاری
بازی تدارکاتی

اکنون ک��ه بازیکن��ان و کادر فنی با این
ن��گاه و انگی��زه کنار هم ق��رار گرفتند تا
برای موفقیت تیم ملی بس��کتبال بانوان
ایران تالش کنند فدراسیون بسکتبال هم
باید در تمامی مراحل کنارش��ان باشد هر
چند که برگزاری اردو از اکنون که حدود
پنج ماه تا مسابقات جام جهانی زمان باقی

آگهی می نماید تا هرکس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باش��د
از تاریخ نش��رآگهی ظرف مدت یکماه به این ش��عبه تقدیم دارد واال گواهی مربوط
صادر خواهد شد.
رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف بخش صفادشت  1232الف م
آگه��ی حصروراثت؛خانم ب��اران گل حیدری به ش��ماره شناس��نامه  612مطابق
دادخواس��ت تقدیمی به کالس��ه پرونده  785/3/97از این شعبه درخواست گواهی
حصروراث��ت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان کبری علیزاده به ش��ماره
شناس��نامه  5660072790در تاریخ  97/10/2اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگی
گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به-1 :باران گل حیدری ش.ش
 612ت.ت  1351/7/4ص��ادره از خلخ��ال م��ادر متوفی -2رامی��ن علیزاده ش.ش
 5660067761ت.ت  1377/5/25ص��ادره از خلخال ب��رادر متوفی و مرحوم ورثه
دیگری ندارد اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی،درخواس��ت مزبور را باستناد ماده
 361قانون امورحس��بی در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکس اعتراضی دارد و یا
وصیتنامه ای از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��رآگهی ظرف مدت یکماه به این
شعبه تقدیم دارد واال گواهی مربوط صادر خواهد شد.
رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف بخش صفادشت  1233الف م
آگهی حصروراثت؛خانم ناهید خدادادی به شماره شناسنامه  3241557618مطابق
دادخواست تقدیمی به کالس��ه پرونده  1263/1/97از این شعبه درخواست گواهی
حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان برارعزیزخدادادی به شماره
شناس��نامه  98در تاریخ  96/10/3اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه
حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به-1 :ناهیدخ��دادادی ش.ش 3241557618
ت.ت  1374/12/9ص��ادره از کرمانش��اه فرزند متوفی -2س��هیل خدادادی ش.ش
 4960373781ت.ت  1383/10/16ص��ادره از کرمانش��اه فرزند متوفی -3صادق
خدادادی ش.ش  3240858452ت.ت  1371/6/13صادره از کرمانشاه فرزند متوفی
و مرحوم ورثه دیگری ندارد اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی،درخواس��ت مزبور
را باس��تناد ماده  361قانون امورحس��بی در یک نوبت آگه��ی می نماید تا هرکس
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشرآگهی ظرف
مدت یکماه به این شعبه تقدیم دارد واال گواهی مربوط صادر خواهد شد.
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف مالرد  1235الف م
آگهی حصروراثت؛خانم نادیا حاجب به ش��ماره شناس��نامه  1740111567مطابق
دادخواست تقدیمی به کالس��ه پرونده  1052/2/97از این شعبه درخواست گواهی
حصروراث��ت نم��وده و چنین توضیح داده که ش��ادروان ناهید لطفی به ش��ماره
شناس��نامه  493در تاری��خ  97/10/11اقامتگاه دائمی خود ب��درود زندگی گفته و
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به-1 :حسین حاجب ش.ش  225ت.ت
 1363/1/26صادره از اهواز پسر متوفی -2نادیا حاجب ش.ش  1740111567ت.ت
 1368/4/17ص��ادره از اهواز دختر متوفی  -3نازنی��ن حاجب ش.ش  1493ت.ت
 1359/4/25صادره از اهواز دختر متوفی  -4نصیر فرخی کته س��ری ش.ش 519
ت.ت  1311/8/2صادره از رشت همسر متوفی و مرحوم ورثه دیگری ندارد اینک با
انجام تشریفات مقدماتی،درخواست مزبور را باستناد ماده  361قانون امورحسبی
در ی��ک نوبت آگهی می نماید تا هرکس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی
نزد او باشد از تاریخ نشرآگهی ظرف مدت یکماه به این شعبه تقدیم دارد واال گواهی
مربوط صادر خواهد شد.
رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف مالرد  1236الف م
ابالغ وقت رس��یدگی؛خواهان :ص��ادق رواق /خوانده  :الیاس آذرفرداد/خواس��ته :

مانده نشان دهنده این است که فدراسیون
به دنبال حمایت از دختران بسکتبالیست
است اما انتظار می رود که این حمایت تا
جای��ی ادامه پیدا کند که قبل از رقابت ها
بازیهای تدارکاتی مناس��بی را برای آنها
در نظر بگیرند ،ن��ه اینکه چون ماه های
گذش��ته به بهانه مشکالت مالی و بدون
هیچ بازی تدارکاتی مناسبی تیمها را راهی
مسابقات کنند .اگر هدف پیشرفت دختران
بسکبتالیس��ت اس��ت و نگاه فدراسیون
به این بخ��ش حمایتی اس��ت بنابراین
ضرورت برگزاری بازی تدارکاتی باکیفیت
در ماههای آینده احساس میشود .سعیده
علی ،ملی پوش بس��کتبال در گفتوگو
با ایس��نا و در این باره بی��ان کرد »:بازی
تدارکاتی خیلی مهم است .هیچ وقت هیچ
تمرینی به اندازه مس��ابقه نمیتواند موثر
باش��د و تجربه و هماهنگیمان را با هم
بیشتر کند»
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اخبار
دستنشان :جادوگری را در فوتبال
ایران آزاد کنند!

نادر دست نشان سرمربی مس کرمان در
مورد اینکه در خبرها آمده بود یک مربی
لی��گ یک قب��ل از اخراجش از باش��گاه
خواس��ته که قرارداد ۵۰میلیون تومانی با
یک جادوگر امض��ا کنند ،گفت :من هم
این خبر را خواندم متأثر شدم فکر میکنم
بیجهت به دنبال این قضایا هستیم شاید
بهتر اس��ت جادوگری را در فوتبال ایران
آزاد کنن��د و ب��ه جای پرداخت��ن به این
مسائل به دنبال کنترل بیشتر دوپینگ در
فوتبال باش��ند .اگر در فوتبال میشد با
جادوگری نتیجه گرفت هندوستان پر از
جادوگر است اما اولین تیمی است که از
جام ملتها حذف ش��د .وی افزود :برخی
با این ش��گرد برای خود کاس��بی به راه
انداختهاند و میگویند ما در فوتبال چنین
و چنان میکنیم .اگر دو بار پیشبینی آنها
درس��ت درآمده دلیل بر جادوگریش��ان
نیست .در خیلی از برنامههای تلویزیونی
هم میبینیم که بینن��دگان تلویزیونی با
پیشبینی دقیقش��ان حتی خودرو برنده
میشوند بحث جادوگری در فوتبال ایران
لوث ش��ده اگر برخی اف��راد میخواهند
با جادوگری از باش��گاهها پ��ول بگیرند
وامصیبتا! بهتر است به این مسائل دامن
نزنیم بحث جادوگر کام ً
ال با نتیجهگیری
در فوتب��ال بیربط اس��ت .البته تیمهای
ایرانی به دعا و توسل به ائمه اعتقاد دارند
که این مس��ائل روحی و روانی است .هر
کس��ی که میخواهد به شیوه جادوگری
در فوتبال بپ��ردازد و از این طریق درآمد
کس��ب کند به نظرم به خان��واده بزرگ
فوتبال بیاحترامی و توهین میکند.
مبعلی رسما از استقالل خوزستان
جدا شد

هافب��ک با تجربه تیم فوتبال اس��تقالل
خوزس��تان از این باش��گاه جدا ش��د .به
گزارش ایسنا ،ایمان مبعلی با صالحدید
کادرفنی و با دریافت رضایتنامه از باشگاه
استقالل خوزستان جدا شد .احتمال این
که مبعلی طی چند روز آینده کفشهای
خود را آویزان کند و به عنوان دستیار در
کادرفنی فوالد مش��غول به فعالیت شود
نیز وجود دارد .مبعلی که سابقه حضور در
تیم فوالد و قهرمانی با این تیم را نیز در
کارنامه خود دارد ،فعال درخصوص آینده
کاری خود اظهارنظری نداشته است.

مطالبه س��فته  /وقت رس��یدگی  97/12/6 :س��اعت  9صبح /لطفا دستور فرمایید
در مورد پرونده کالس��ه  873/5/97آگهی پیوس��ت برابر مقررات در یکی از جراید
کثیراالنتشار منتشر و نس��خه ای از آن جهت درج در پرونده قضایی به این شعبه
ارسال گردد.
مدیرشعبه  5شورای حل اختالف مالرد  1238الف م
آگهی درخواس��ت گواهی حصر وراثت آقای مهرعلی نجفی فرزند حسین به شرح
دادخواستی که به شماره  2/256/97این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی
انحصار وراثت نموده و اعالم داشته که شادروان زری سبحانی آالشتی فرزند قلی
به شماره شناسنامه  230صادره از سوادکوه در تاریخ  97/9/23در اقامتگاه دائمی
خود شهرستان سوادکوه فوت نموده و وراث حین الفوت وی عبارتند از -1 :حسین
نجفی فرزند ش��عبان به ش ش  8همسر متوفی  -2مهرعلی نجفی فرزند حسین به
ش ش  5فرزند متوفی  -3محس��ن نجفی فرزند حسین ب هش ش  2فرزند متوفی
 -4زهرا نجفی فرزند حسین به ش ش  233فرزند متوفی و ال غیر ،اینک شورا پس
از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوب تآگهی می نماید تا هر
کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزدو او می باشد از تاریخ انتشار
آگهی ظرف یک ماه به این ش��ورا مراجعه و تقدیم نماید و اال گواهی صادر خواهد
شد .م الف 97/307
فرزاد دارایی  -قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف سوادکوه
رونوشت برابر اصل و اداریست و جهت ابالغ به طرفین تهیه شده است.
رونوش��ت آگهی حصروراثت علی رضائی دارای شناسنامه شماره  370به شرح
دادخواست به کالسه  970708/ 14 /97از این شورا درخواست گواهی حصروراثت
نموده و چنین توضیح داده که شادروان سکینه حاجوی بشناسنامه شماره  276در
تاریخ  1394 / 9 / 26اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن
مرحوم منحصر است به - 1 :علی رضائی ت ت  1334ش ش  370فرزند عباسعلی
نس��بت پس��ر متوفی  - 2کالم اله رضائی نیازکندی ت ت  1335ش ش  371فرزند
عباس��علی نس��بت پس��رمتوفی  – 3مرحمت رضائی نیازکندی ت ت  1339ش ش
 2فرزند عباس��علی نسبت پس��رمتوفی  -4فاطمه رضائی نیازکندی ت ت  1345ش
ش  739فرزند عباسعلی نس��بت دختر متوفی  -5ام کلثوم رضائی نیازکندی ت ت
 1353ش ش  162فرزند عباس��علی نسبت دختر متوفی  -6زهرا رضائی نیازکندی
ت ت  1343ش ش  738فرزند عباسعلی نسبت دختر متوفی اینک با انجام تشریفات
مقدماتی درخواست مزبور را دریک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به
شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه شورای حل اختالف  14کرج ـ م/الف/97/ 30598 :ف
رونوشت آگهی حصروراثت حسین زندی کرجی دارای شناسنامه شماره  262به
شرح دادخواست به کالس��ه  971119از این شورا درخواست گواهی حصروراثت
نموده و چنین توضیح داده که شادروان ام کلثوم زمردی بشناسنامه شماره  86در
تاریخ  1397 / 8 / 21اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن
مرحوم منحصر اس��ت به - 1 :حسین زندی کرجی ت ت  1339 / 6 /2ش ش 262
فرزند تقی پسر  - 2گوهر زندی کرجی ت ت  1343 /1 / 1ش ش  4فرزند تقی دختر
 - 3ش��وکت زندی کرج��ی ت ت  1348 / 12 / 1ش ش  309فرزند تقی دختر اینک
با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را دریک نوبت آگهی می نماید تا هر
کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه  1شورای حل اختالف کرج – چیت ساز ـ م/الف/97/ 30600 :ف

