فوتبال

استقالل را مدعی قهرمانی بدانید

شفر با این نفرات به دنبال گلباران رقباست!

منشا استقاللي شد

مهاجم نيمفصل اول پرسپوليس با عقد
قراردادي به اس��تقالل پيوست .گادوين
منش��أ ،مهاجم نيمفصل اول پرسپوليس
پس از تس��ويه حساب با اين تيم با عقد
قراردادي يک س��ال و نيمه به عضويت
اس��تقالل در آم��د .منش��أ ک��ه يکي از
عوامل تأثيرگذار صعود پرس��پوليس به
فينال ليگ قهرمانان آس��يا ب��ود ،حاال
بايد پيراهن رقيب س��نتي اين تيم يعني
استقالل را بر تن کند.
مورينيو به يک سال زندان
محکوم شد

سرمربي پرتغالي به خاطر فرار مالياتي به
يک سال زندان و جريمه نقدي محکوم
ش��د .ژوزه مورينيو توسط دادگاه مادريد
به يک سال زندان تعليقي محکوم شد.
س��رمربي پرتغالي به خاطر فرار مالياتي
 ۳.۳ميلي��ون يوروي��ي ،بايد ب��ه عنوان
جريمه  ۲.۲ميليون يورو نيز پرداخت کند.
سرمربي پرتغالي جرم خود را پذيرفته بود
به همين خاطر دادگاه او تنها چند دقيقه
طول کشيد.
حاجيلو در بيمارستان بستري شد

اصغ��ر حاجيلو سرپرس��ت تي��م فوتبال
اس��تقالل روزگذش��ته در يک��ي از
بيمارستانهاي تهران بستري شد.
قرار اس��ت وي امروز در قلب خود يک
عمل جراحي انجام دهد.
از فدراسيون ممنونم که پاداشها را
پرداخت کرد

دروازه بان ملي پوش پرسپوليس گفت:
از فدراسيون فوتبال تشکر ميکنم که
طبق روال سالهاي گذشته،پاداشها
را پرداخت کرد.
عليرضا بيرانوند اظهار داش��ت:به سهم
خودم از همه بازيکنان تيم ملي تشکر
ميکن��م ک��ه  46روز در ي��ک اردوي
تدارکاتي کامل و مس��ابقات فش��رده
مسابقات حضور داش��تند و همه توان
خود را براي کس��ب بهترين نتيجه به
کار گرفتند.
از کارلوس ک��يروش و کادر فني تيم
ملي هم تش��کر ميکنم که همواره با
ت�لاش و تعصب در جهت پيش��رفت
فوتبال ملي حرکت کردند.وي افزود:از
فدراس��يون فوتبال تش��کر ميکنم که
طبق روال سالهاي گذشته ،پاداشها
را پرداخ��ت کرد و تنها پاداش  2بازي
عم��ان و چي��ن پرداخ��ت نش��ده که
خواهش من از مسوالن فدراسيون اين
اس��ت اين پاداشها را پرداخت کنند تا
پروند جام ملتها به طور کامل بس��ته
ش��ود و بازيکنان در اردوه��اي آتي با
روحيه مضاعف حاضر شوند.
سرمربي االهلي عربستان برکنار شد

باش��گاه االهلي عربستان اعالم کرد که
پابلو گوئده ،س��رمربي خ��ود را به خاطر
کسب نتايج ضعيف برکنار کرد.
بنا به اعالم باش��گاه س��عودي يوس��ف
عنبر ،موقتا سرمربي االهلي خواهد بود.
االهل��ي يکي از رقباي پرس��پوليس در
مرحله گروهي ليگ قهرمانان آسيا است.
امروز روزنامه الشرق االوسط از پيشنهاد
فوري اين باش��گاه به برانکو ،س��رمربي
پرسپوليس خبر داده بود.

با نگاهي گذرا ب��ه خريدهايي که تيم
استقالل در نيم فصل زمستاني ۱۳۹۷
و فصل نقل و انتقاالت داشت ميتوان
دريافت شفر رؤياي تيميتهاجميرا در
سر ميپروراند! به گزارش مشرق ،تيم
اس��تقالل نيم فص��ل اول ليگ برتر را
در ش��رايطي آغ��از کرد که ب��ه گفته
کارشناس��ان س��تون اصل��ياش را از
دس��ت داد .خروج همزم��ان  ۵بازيکن
از س��ازمان دفاعي ،مياني و حمله تيم
استقالل سبب ش��د اين ذهنيت براي
کادر فن��ي و هواداران تي��م آبيپوش
پايتخت ايجاد شود که استقالل ديگر
روي برد و باالي ج��دول را نميبيند.
کما اينک��ه در اوايل ليگ هجدهم نيز
اي��ن ذهنيت ت��ا حدودي ب��ه واقعيت
نزديک شد اما وينفرد شفر با تجربهاي
ک��ه از س��الها حضور در کش��ورهاي
مختلف داش��ت ،بود و نب��ود تيمش را
به ميدان فرس��تاد تا سرانجام در ۵ ،۴
هفته پاياني نيم فصل با چند برد پياپي
اس��تقالل را در رده پنجميلي��گ و با
شش امتياز اختالف نسبت به صدر به
جايگاهي نسبت ًا مطمئن برساند.
آمار غمانگيز مهاجمان قبلي!

در اين حدفاصل مشخص شد روح اله
باقري ،الحاجي گرو و مرتضي تبريزي
از عناصر تهاجمياس��تقالل به اضافه
مارکوس نويماير ت��وان چنداني براي
گلزني يا گلس��ازي ندارند .چون بيش
از س��هچهارم گلهاي اين تيم در نيم
فص��ل اول را مدافع��ان ياهافبکهاي
اس��تقالل و ي��ا حت��ي مدافع��ان تيم
رقيب (بازي با تراکتورس��ازي) به ثمر
رس��اندند .با مروري بر اساميبازيکنان

و داري��وش ارديبهش��ت م��اه روبروي
ذوب آهن مصدوم ش��دند .اما حاال هر
دو قب��راق و آماده در خدمت س��ازمان
تهاجمياس��تقالل آم��اده ورود ب��ه
ميدانند.
اميد شوتزن هم آمد!

ت��ازهوارد اس��تقالل و پس��تهايي که
در آن بازيکن جذب ش��ده مش��خص
ميش��ود وينفرد ش��فر هيچ دغدغهاي
بابت س��ازمان دفاعي استقالل نداشته
و تنه��ا به فکر تقويت ني��روي گلزني
تيمش است.
آقاي گلهاي تيم اميد!

جذب بهترين گلزنان تيم اميد استقالل
که عن��وان قهرماني اي��ن فصل ليگ
اميده��اي پايتخت را از آن خود کردند
يکي از اين نشانهها بود .زکريا مرادي
و مع��راج پورتقي که ه��ر يک با  ۲۱و
 ۱۹گل زده تقريب�� ًا در همه مس��ابقات
براي تيم اميد اس��تقالل گلزني کرده
بودند از اولين روزهاي اردوي ترکيه به
آنتاليا رفته و به بزرگساالن پيوستند.

اس��ماعيل گونکالوس مهاجم گينهاي
پرتغال��ي فص��ل قبل پاختاک��ور با ۱۶
گل زده در  ۳۱ب��ازي هم يکي ديگر از
خريدهاي استقالل در فاز تهاجميبود.
ايس��ما (لقب گونکال��وس) فصل قبل
پ��س از هم تيميبرزيلياش با  ۱۷گل
زده دومين گلزن برتر ليگ ازبکس��تان
ش��د .او گرچه بيشتر گلهايش ( ۹گل
از  ۱۶گل) را از روي نقطه پنالتي براي
پاختاکور به ثمر رسانده ولي به هر حال
در سوابقش مشخص است فورواردي
گلزن ت��ر از الحاجي گرو با آمار تنها ۹
گل زده در  ۳سال گذشته است!
گلساز آفريقايي!

آياندا پاتوسي هم مهرهاي تهاجميالبته
با يک تفاوت اس��ت ک��ه از تيم کيپ

تاون سيتي آفريقاي جنوبي به تهران و
استقالل آمد.هافبکي گل ساز که البته
خوب هم گل ميزند .پاتوسي در حالي
به تيم اس��تقالل آمده ک��ه در آخرين
بازي ک��ه براي کيپ تاون س��يتي در
ميدان بوده ( ۲۲ديماه س��ال جاري) در
دقيقه  ۵بازي گل هم زده است.هافبکي
ريزنقش ولي سرباال و موقعيتشناس
که ميتواند جانشين خوبي براي سرور
جپاروف باشد و مهاجمان شفر را تغذيه
کند .بازگشت محسن کريميو داريوش
شجاعيان به ليست استقالل را هم بايد
به خاطر داشت .دو عنصر تهاجميديگر
که وينفرد شفر در ماههاي پاياني سال
 ۱۳۹۶و به��ار س��ال جاري به ش��دت
ب��ه آنها در ترکيب تيم��ش متکي بود.
هرچند که کريميزمس��تان سال قبل

اميد نورافکن ديگر يار قرضي استقالل
اس��ت که گرچ��ه او را باي��د در زمره
بازيکنان خطهافبک برش��مرد ولي با
ي��ادآوري بازيهايش در اس��تقالل تا
بهار امس��ال ميتوان گف��ت او نيز در
توان تهاجمياستقالل تأثيري به مراتب
بيش��تر از ديگرهافبکهاي اس��تقالل
داش��ت .بازيکني جوان و با انگيزه که
پس از يک نيم فصل سکونش��يني در
شالروا بلژيک انگيزههاي زيادي براي
بروز تواناييهايش دارد .فوتباليس��تي
شوتزن و هجومي.
دفاع و دروازه بي دغدغه!

به ياد داش��ته باش��يم ش��فر با اتکا به
بازيکناني مانند پژمان منتظري ،روزبه
چشمي ،وريا غفوري و آرمين سهرابيان
با س��ابقه دعوت و بازي براي تيم ملي
که سازمان دفاعي استقالل را تشکيل
ميدهن��د کمترين دغدغه را بابت خط
دوم تيم��ش دارد و از طرف��ي مهدي
رحمتي را نيز در اولين خط دارد که در
نيم فصل بهترين آمار در ارتباط با بسته
نگه داش��تن دروازهاش يا همان کلين
شيت را داشت.
بيگمان ش��فر ب��ا ابزاري ک��ه براي
خ��ودش در اس��تقالل مهيا ک��رده از
همين ديدار اول برابر پيکان قصد دارد
حريفان تيمش را بمباران کند.

برانکو :حرفي در مورد منشا ندارم

هرگز صحبتي از پروين براي وساطت بين من و کيروش نبود

س��رمربي پرس��پوليس درباره اينکه کيروش گفته
است ميخواسته از طريق واسطهگري پروين با برانکو
صحبت کند هم گفت :ش��ما تا به حال شنيدهايد من
عليه کيروش حرف بزنم؟ يا مخالف تيم ملي ايران
حرف زدهام؟ به گزارش فارس ،برانکو ايوانکوويچ در
نشست خبري پيش از ديدار پرسپوليس مقابل پديده
در کنفرانس خبري در باره اين بازي گفت :دوره دوم
ليگ از فردا آغاز ميشود و يک دربي در پيش داريم.
تيم پديده امتيازش با سپاهان و پرسپوليس برابر است
و اين موضوع بيانگر اين اس��ت که چه کار س��ختي
داريم.
پديده بازيهايي را باخته که نبايد ميباختند


برانکو ادامه داد :کار س��ختي با پدي��ده داريم آنها در
ني��م فصل اول فقط در دو بازي شکس��ت خوردند و
تيم با لياقتي هستند که در اين جايگاه قرار گرفتهاند.
خوب و قاطعانه بازي ميکنند و بازيهايي که باختند
نبايد واگذار ميکردند .مقابل استقالل هم ديديد که
چقدر خوب عمل کردند .کام�لا ميدانيم رويارويي
س��ختي داريم .مخصوصا اولين ب��ازي ما که مقابل
هواداران اس��ت .بازي اول هميش��ه س��خت است و
نتايج آن نامعلوم اس��ت.وي تاکيد کرد :در مورد تيم
بايد عرض کنم ترابي در اين بازي نيس��ت ،انصاري
و ماهيني مصدوم هس��تند و ربيعخواه مصدوميتش
کامال برطرف شده و سيدجالل حسيني احساس درد
از ناحيه پا ميکنند .بوديمير هم همين شرايط را دارد و

آگهی حصر وراثت بانو شاگلی شهرت بلوم نام پدر قلی بشناسنامه  ---صادره از بهبهان
درخواستی به شماره پرونده  97500بخواسته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح
داده که پدرم مرحوم قلی ش��هرت بلوم بشناسنامه  ----صادره بهبهان در تاریخ  ----در
بهبهان اقامتگاه خود فوت ورثه اش عبارتند از  -1 :متقاضی ش��اگلی بلوم فرزند قلی ش ش
 41/8/8-1360صادره بهبهان ( دختر متوفی)  -2ماه گلی بلوم فرزند قلی ش ش 33/1/6-3
ص��ادره بهبهان ( دختر متوفی)  -3گل طال بل��وم فرزند قلی ش ش  45/11/25-237صادره
بهبهان ( دختر متوفی) -4فضل اله احمدی نو فرزند قلی ش ش  24/7/10-975صادره بهبهان
(پس��ر متوفی)  -5یداله بلوم فرزند قلی ش ش ش 28/4/8-8صادره بهبهان ( پس��ر متوفی)
 -6حمد اله بلوم فرزند قلی ش ش 26/9/8-976صادره بهبهان (پسر متوفی)  -7حسن قلی
بلوم فرزند قلی ش ش 29/5/20-12صادره بهبهان ( پس��ر متوفی)  -8عزیز اله بلوم فرزند
قلی به ش ش  39/6/2-1198صادره بهبهان ( پس��ر متوفی)  -9گل دارون ش��هرویی فرزند
رضا ش ش  1340/8/5-126صادره بهبهان (همسر مرحوم) 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 باشد 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 وارثتبانو زرین ش��هرت شادیان نام پدر اکبر بشناس��نامه  23818صادره از
بهبهان درخواستی به شماره پرونده  970590بخواسته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم
و توضیح داده که همسرم مرحوم منصور شهرت حمدیان بشناسنامه  148صادره بهبهان
در تاری��خ  97/8/9دربهبهان اقامتگاه دائمی خود ف��وت ورثه اش عبارتند از _۱متقاضی
زرین شادیان به ش ش 23818متولد 1334صادره از بهبهان (زوجه دائمی متوفی) -2شهره
حمدی��ان به ش ش 300متولد  1360صادره از بهبه��ان (دختر متوفی) -3مهدی حمدیان
به ش ش 1709متولد  1361صادره از بهبهان (پس��ر متوفی)  -4محمد حمدیان به ش ش
5165متولد  1366صادره از بهبهان (پس��ر متوفی) والغیر 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 به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر و هر
وصیت نامه بجز سری و رسمی که بعد از این تاریخ ابزار شود از درجه اعتبار ساقط است
داراب محمد زاده -قاضی شورای حل اختالف دادگستری بهبهان
بدین وس��یله به آقای ناصر بابازاده سرخان فرزند موس��ی شناسنامه شماره  1059شماره
ملی  2062138695صادره از بابل س��اکن بابل -کوی پلیس -مومن آباد -جنب حمام ملکی-
منزل شخصی ابالغ می شود که بانک کشاورزی مرکزی بابل به استناد قرارداد بانکی شماره
 377830382جهت وصول مبلغ  2/358/206/846ریال تا تاریخ  97/9/27به انضمام خسارت
تاخیر متقه و از تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل بدهی طبق مقررات علیه شما اجراییه صادر
نموده و پرونده اجرایی به کالس��ه  9701481در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مامور

خواهيم ديد در  24ساعت آينده چه اتفاقي خواد افتاد
اما خوش��حالم که کار را شروع ميکنيم و با هواداران
روبرو ميشويم .پر از خوشبيني هستم و براي اجراي
تمام اهدافمان تالش ميکنيم.

صحبت خاصي در مورد حضور منش�ا در استقالل

ندارم

سرمربي تيم فوتبال پرسپوليس در باره پيوستن گادوين
منشا به استقالل گفت :اين سؤال را بايد از مسئوالن
اس��تقالل که او را جذب کردند بپرسيد من صحبت
خاصي در اين زمينه ندارم.من از منش��ا تشکر کردم
که براي ما زحمت کش��يد و براي او آرزوي موفقيت
کردم .برانکو در مورد همايش هم انديش��ي با داوران
و استفاده از کمک داور ويدئويي افزود :همه ما امکان
اشتباه داريم اما ما از داوريها ناراحت نيستيم و فقط
ميخواهيم محترمانه قضاوت کنند .داوران هم حق
دارند روز بد داشته باشند .اما هرگز از داوران نخواستيم
که عذرخواهي کنند .واقعيت اين اس��ت که بيش��تر
تيمه��ا از داوري ضربه خوردند و ما قضاوت صادقانه
ميخواهيم اما با اين ش��رايط باز هم اش��تباه اس��ت
همانطور که من و بازيکنانم اشتباه ميکنيم.
وي در باره صحبتهاي ش��ب گذشته کيروش که
گفته بود خواهان جلس��ه با برانکو بوده و علي پروين
را واسطه قرار داده و او نپذيرفته ،گفت:هرگز صحبتي
نش��ده و اين مطالبي که شما مينويسيد را ميخوانم
ولي کس��ي نخواسته واسطه شود .من اينجا آمدم کار

کنم نه اينکه بجنگم و بعد صلح کنم .به اينجا آمدم تا
تجاربم را به فوتبال ايران انتقال دهم نه اينکه مردم را
به جان هم بيندازم .تا به حال شنيدهايد عليه کيروش
حرف بزنم؟ تا حاال مخالف تيم ملي بودم؟ اين حرفها
براي من مهم نيست اما آيا کيروش عليه من حرف
زده؟ شما خبرنگاران پاسخ دهيد .همين براي من کافي
است .من با اوچه کاري دارم؟ او سرمربي تيم ملي بود
و هر گاه بازيکن خواست ما بازيکن داديم و از تيم ملي
حمايت کرديم اما آيا تا به حال عليه يک از بازيهاي
تيم ملي مخالفتي کردم يا حرفي زدم؟در اين بين يکي
از خبرن��گاران به برانکو گفت که کيروش در يکي از
مصاحبه ش��ب گذش��ته با برنامه نود از او و قلعهنويي
تش��کر کرده که برانکو پاس��خ داد خوب است که او
تشکر کرده اما آيا شما از نتايج تيم ملي راضي هستيد؟
يکي از خبرنگاران گفت که در نظرسنجي شب گذشته
 56درصد مردم راضي بودند که سرمربي پرسپوليس
در اي��ن باره گفت :اين هم يک آمار اس��ت که انجام
شده است.س��رمربي تيم فوتبال پرسپوليس در مورد
اينکه شما از باشگاه االهلي و تيمهاي ديگر پيشنهاد
داشتهايد ،گفت :بله وقتي براي بازيکنان من پيشنهاد
ميآيد طبيعي است که براي من هم پيشنهاداتي بيايد.
ش��ايد پريروز آخرين پيش��نهاد بود .من دوباره تکرار
ميکنم در سه کشور قهرمان شدهام و کرواسي سوم
جهان شديم و ايران سوم آسيا شدند در بوسان قهرمان
شديم .فيناليست ليگ قهرمانان بودم و طبيعي است
براي ما پيشنهاد بيايد و اين مسله عجيب نيست.

محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده  18آیین
نامه اجرا مفاد اجراییه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی آگهی می
شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد نسبت
به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید عملیات اجرایی جریان خواهد یافت .م الف 97/100/6127
تاریخ انتشار97/11/17 :
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی بابل
آگهی ابالغ نظریه کارشناسی
بدینوس��یله به وارث آقای محمد اسکندری (علی اس��کندری و معصومه عباسی و شهرزاد
پرمایه و شیوا اسکندری و منانه اسکندری و علی اسکندری)همگی به آدرس بابل – خورشید
کال نرسیده به مسجد -سرنبش -جنب سوپر طبقه همکف اعالم می گردد در خصوص پرونده
اجرایی کالسه  9701052له آقای سید حسن گوهریان محمدی علیه مرحوم محمد اسکندری
اعالم می گردد طبق گزارش مورخ  97 /11/12کارش��ناس رسمی دادگستری ،ارزش کل 57
س��هم شرکت تعاونی به مبلغ  44/226/738/001ریال برآورد و ارزش یک سهم آقای محمد
اسکندری به مبلغ  775/907/684ریال ارزیابی گردید لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی پالک مذکور
معترض می باش��ید اعتراض کتبی خود را ظرف مدن پنچ روز از تاریخ انتشار این آگهی به
ضمیمه فیش بانکی دس��تمزد کارش��ناس تجدید نظر به مبلغ  10/000/000ریال به دفتر این
اجرا تسلیم نمایید ضمنا به اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد فیش بانکی دستمزد کارشناس
تجدید نظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد .م الف  97/100/6131تاریخ انتشار97/11/17 :
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی بابل
آگهی مزایده -به موجب پرونده اجرایی کالس��ه  9700504ششدانگ پالک ثبتی  968فرعی
از  4861اصل��ی واق��ع در بخش دو غرب بابل به مس��احت  364متر مربع به نام خانم میترا
حس��ن زاده ثبت و صادر گردیده است طبق سند رهنی شماره  105995مورخ  96/07/12و
 105996مورخ  96/07/12و  103572مورخ  95/11/10دفتر خانه ش��ماره  77بابل در رهن
بانک صادرات ش��عبه فریدونکنار قرار گرفته اس��ت طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری
ملک واقع در ش��هرک فاطری – انتهای کوچه نیما  -4روبروی مجتمع مسکونی آرسام قرار
دارد پالک به صورت یک دس��تگاه س��اختمان یک طبقه روی همکف می باشد طبقه همکف
شامل یک سوییت مسکونی به مساحت  95مترمربع می باشد اما طبقه اول شامل یک واحد
مسکونی به مساحت  183مترمربع می باشد سیستم گرمایش آن به صورت گرمایش از کف
و پره رادیاتور است پوشش ظاهری راه پله ارتباطی طبقه همکف به اول طرح چوب و کف پله
ها پارکت است موتورخانه و یک باب انباری نیز در طبقه همکف قرار دارد ساختمان احداث
ش��ده دارای پایان کار و پروانه س��اختمانی می باشد مساحت عرصه پس از تعریض برابر
 351/100متر مربع می باشد حدود تعرفه شده در سند مالکیت با طبیعت ملک مطابقت دارد
و در زمان بازدید مدارکی بر بیمه ملک ارائه نش��ده است پالک فوق از ساعت  9الی  12روز
چهارشنبه  97/12/17در اجرای ثبت اسناد بابل از طریق مزایده به فروش می رسد مزایده ا

روش بازي پديده مالکانه است


برانکو در مورد اينک��ه گلمحمدي ميگويد تيمش
خ��وب و مالکانه بازي ميکند گفت :يحيي حق دارد
آنها روش بازيشان همين است .در نيم فصل اول هم
کال اينگونه بازي کردند .آنها مقابل سپاهان در اصفهان
و مقابل اس��تقالل هم اينگونه ب��ازي کردند .مقابل
پرسپوليس هم اينگونه بازي کردند و طبيعي است که
تالش کنند خوب بازي کنند .البته خلعتبري که مهره
مهمشان بود از اين تيم جدا شده است که به جاي او
رضايي آمد .اين اتفاقات طبيعي است .ما هم دنبال اين
روش خواهيم بود.وي در مورد اينکه جايگزيني براي
دفاع وسطهاي خود ندارد ،اظهار داشت :نادري را براي
دفاع وسط آوردهايم که ميتواند تعويض خوبي براي
دفاع وسط باش��د .او ميتواند در دفاع چپ هم بازي
کند .هنوز هم کارت زرد و مسائل ديگر نرسيده است
شايد در ادامه اين اتفاقات بيفتد .سرمربي تيم فوتبال
پرسپوليس در مورد وضعيت مصدومان تيمش گفت:
ماهيني بعد نوروز آماده ميش��ود و انصاري هم آخر
فصل آماده خواهد ش��د ،ربيعخواه هم ظرف چند روز
آينده بايد ببينيم آماده ميشود يا نه .شرايطش خيلي
سخت و مشکل نيست.
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اخبار
رونالدو خواهان آمدن خامس
به يوونتوس

ابرس��تاره فوتب��ال پرتغ��ال و بيانکونري
ي سابقش را به تورين
دوست دارد همباز 
بياورد .کريستيانو رونالدو عالقمند است
هر چ��ه زودتر «خام��س رودريگس» را
که در بايرن موني��خ آلمان توپ ميزند،
به عن��وان همب��ازي در يوونتوس ببيند.
براساس اعالم روزنامه مارکا ،فوقستار ه
س��ابق رئال مادريد و عض��و خط حمله
بانوي پير ،با هماهنگي با مديريت باشگاه
ايتاليايي ،تالش براي انتقال خامس را در
تابستان آينده در سردارد.اين در حاليست
ک��ه رونال��دو قب�لا در رئال ب��ا بازيکن
کلمبيايي همتيميبوده است.خامس نيز
به مدت  2س��ال از طرف مادريديها به
تيم آلماني قرض داده ش��ده که در پايان
فصل اين دوره به اتمام ميرسد.
بازگشت نيمار به بارسلونا
منتفي است

ناي��ب رئيس باش��گاه فوتبال بارس��لونا
بازگش��ت نيم��ار را منتف��ي دانس��ت.
خوردي مس��تره در گفتوگو با روزنامه
اس��پورت دراين زمينه اظهارداش��ت:از
نظر س��اختاري،تصور نميکنم بارسلونا
در خواب و خيال بازگش��ت نيمار باشد.
واقعا چني��ن چيزي بس��يار بعيد خواهد
بود که بتواند براي باش��گاه يکبار ديگر
ب��ازي کن��د .اي��ن اظه��ارات در حالي
انتش��اريافت ک��ه رس��انههاي محل��ي
مرت��ب گزارش ميکنن��د تالشهاي از
طرف آبي و اناريه��ا براي بازگرداندن
نيمار به نيوکمپ صورت ميگيرد.نيمار
در تابس��تان س��ال  2017در ازاي 222
ميليون يورو راهي پاريس��نژرمن شد
و عن��وان گرانترين بازيکن جهان را به
خود اختصاص داد.
انتقاد شديد اهالي کشتي
از فردوسيپور

ش��ماري از چهرههاي سرشناس کشتي
کش��ور به پخش تصاوير حميد سوريان
در برنام��ه نود واکنش نش��ان دادند .در
برنامه نود تصاويري از حميد س��وريان
اس��طوره کش��تي ايران و جهان پخش
ش��د که انتق��اد اهالي اين رش��ته را به
دنبال داد .در کليپي ک��ه در اين برنامه
درب��اره بازيهاي تيم مل��ي فوتبال در
جام ملتهاي آسيا پخش شد ،در زمان
پخش بخش مربوط به شکس��ت ايران
مقابل ژاپن ،تصاوير حميد سوريان پس
از باخت برابر حري��ف ژاپني به نمايش
درآمد که اين مس��ئله باع��ث اعتراض
اهالي کشتي شد.محمد بنا سرمربي تيم
ملي کش��تي فرنگي ،غالمرضا محمدي
س��رمربي تيم ملي کش��تي آزاد ،حسن
رنگرز قهرمان پيش��ين کش��تي فرنگي
جه��ان و پژم��ان درس��تکار مليپوش
پيشين کشتي آزاد از جمله کساني بودند
که نس��بت ب��ه اين موض��وع در فضاي
مجازي واکنش نشان دادند.

مبلغ  28/000/000/000ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود الم
به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب برق گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک
و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض
ش��هرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم ش��ده یا نشده باشد به
عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق
از محل مازاد به برنده مزایده مس��ترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می
گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رس��می گردد مزای��ده روز اداری بعد از تعطیلی در
همان س��اعت و مکان مقرر برگزار خواهد ش��د .م الف  97/100/5749تاریخ انتشار آگهی:
97/11/17
اجرای ثبت بابل
آگهی مزایده -به موجب پرونده اجرایی کالسه  9700503ششدانگ پالک ثبتی  417فرعی از
 4863اصلی واقع در بخش دو غرب بابل به مس��احت  695/73متر مربع به نام آقای ایمان
آقاجانی ثبت و صادر گردیده اس��ت طبق سند رهنی شماره  104129مورخ  95/12/26دفتر
خانه  77بابل در رهن بانک صادرات شعبه فریدونکنار قرار گرفته است طبق نظر کارشناس
رس��می دادگس��تری ملک واقع در کمربندی امیرکال -میدان نماز -خیابان بهشت -روبروی
ش��رکت تیرکاران -جنب مجتمع مسکونی بهشت قرار دارد مورد مزایده به صصورت زمین
خالی بوده و در آن بنای احداثی مشاهده نشده است حدود شال شرق و غرب آن توسط دیوار
بلوکی محصور و ضلع جنوب آن محدود به دیوار و درب آهنی و مش��رف به خیابان اس��ت
ضمنا ملک فاقد بیمه می باشد پالک فوق از ساعت  9الی  12روز چهارشنبه مورخ 97/12/15
در اجرای ثبت اسناد بابل از طریق مزایده به فروش می رسد مزایده ا مبلغ 14/000/000/000
ریال ش��روع و به باالترین قیمت پیش��نهادی نقدا فروخته می شود الم به ذکر است پرداخت
بدهی های مربوط به آب برق گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی
که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ
مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز
در ص��ورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده
مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده
تعطیل رس��می گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار
خواهد شد .م الف  97/100/5755تاریخ انتشار آگهی97/11/17 :
اجرای ثبت بابل
مفقودی س��ند کمپانی وکارت س��بز شناس��نامه خودرو مزدا مدل 1386با ش��ماره شاسی
 NAGASX7CC11A00729و ش��ماره پالک 255س18ایران  51رنگ خاکس��تری متالیک
متعلق به اقای ناصح کاظمی باش��ماره ملی  3732379736مفق��ود گردیده و از درجه اعتبار
ستقط می باشد.

