فوتبال

«ماه عسل» بدون اخراجيها

«يخزدگي» ورزش اسکي با چند انتخاب اشتباه

رقيبپرسپوليسهافبکالجزايرياش
را قرض داد

باشگاه السد قطرهافبک الجزايري خود را
به تيم قطر قرض داد .باش��گاه السد قطر
لحظاتي پي��ش اعالم کرد ک��ه بوغرطه
حمرون،هافبک الجزايري خود را به صورت
قرضي به تيم قطر منتقل کرد .السد قطر در
اين فصل در مرحله گروهي ليگ قهرمانان
آسيا  2019رقيب پرسپوليس است.
همهبازيکنانمنچستر
عالي بازي ميکنند

س��تاره گلزن و فرانسوي منچستريونايتد،
از پي��روزي بر چلس��ي تعريف ک��رد .پل
پوگبا مقابل آبيهاي اس��تمفوردبريجي و
در ب��ازي خارج از خانه با چلس��ي در جام
حذفي انگليس ،يکي از گلهاي تيمش را
در برد  2بر صفر زد.وي بعد از بازي اظهار
داشت :اين يک برد بزرگ بود .همه نفرات
تي��م عالي بازي کردن��د .او که با خبرنگار
تلويزيون انگليس صحبت ميکرد ،افزود:
من خودم توانستم بازيام را بهتر کنم .چون
کل تيم به من کمک کرد .خوش��حالم که
همه ما در کن��ار هم عالي بازي ميکنيم.
او تصريح کرد :ما منچستريونايتد هستيم.
تيم ما مصمم است صاحب افتخارات شود.
در واقع سولسش��ر براي همين امر به تيم
دعوت شد.
بارسلونا با نيمار تماس نگرفت ه است

رئيس باشگاه فوتبال بارسلونا گفت :هيچ
مقام باش��گاه با نيمار تماس نگرفته است.
خوسيپ ماريا بارتمو در مورد شايعه بازگشت
نيمار واکنش نشان داد .وي اظهار داشت :نه
پدر نيمار و نه خود بازيکن ،هيچ تماسي با
ما نگرفتهاند .او که با فيگارو صحبت کرد،
ادامه داد :آنچه در رسانهها شنيده ميشود،
ش��ايعه است .صحت ندارد .بارتمو تصريح
کرد :از طرف باش��گاه ه��م هيچ مقاميبا
او تماسي نگرفته اس��ت .پس آنچه گفته
ميشود ،کذب محض است .نيمار دو سال
قبل در ازاي  222ميليون يورو از بارس��لونا
به پاريسنژرمن رفت و گرانترين بازيکن
جهان شد .بعد از آن همواره بحث بازگشت
او به تيم کاتاالني مطرح بوده است.
تارتار درباره پاتوسي فرافکني ميکند

باشگاه استقالل در واکنش به صحبتهاي
س��رمربي تيم پ��ارس جنوب��ي اعالم کرد
مه��دي تارت��ار در خصوص «پاتوس��ي»
فرافکني ميکند.به گزارش خبرنگار مهر،
مهدي تارتار س��رمربي تيم فوتبال پارس
جنوبي امروز در نشست خبري پيش از بازي
با استقالل گفت :همانطور که دوشنبه شب
در برنامه نود ديديد بازيکن تيم اس��تقالل
ميخواهد بدون داشتن  ITCبرابر ما بازي
کند! ما براي پيشرفت فوتبال چارهاي نداريم
ج��ز اينکه قوانين را اجرا کنيم .بعد از تارتار
نوبت به نشست خبري وينفرد شفر سرمربي
اس��تقالل رس��يد .پي��ش از صحبتهاي
ش��فر ،محمدحس��ين زرندي مدير روابط
عموميباشگاه اس��تقالل که مترجم شفر
هم هست ،با تشريح روند پيوستن پاتوسي
به اس��تقالل ،از تارت��ار انتقاد ک��رد .مدير
روابط عمومياس��تقالل گف��ت :بر خالف
صحبتهاي آقاي تارتار ،با توجه به اطالعيه
فدراسيون فوتبال صحبتهاي شب گذشته
تلويزيوني درست نيست و فدراسيون فوتبال
به عنوان باالتري��ن مرجع تصميم گيري،
اعالم کرده اين روند قانوني است .به همين
دليل صحبتهاي مطرح شده در برنامه نود
نادرست بوده و صحبتهاي آقاي تارتار نيز
فرافکني اس��ت و صحت ندارد .بهتر است
ب��ه قانون و تصميمات فدراس��يون احترام
بگذاريم و سعي نکنيم با مطرح کردن اين
صحبتها ،مسير بازي را به حاشيه ببريم.
صحبتها بايد فني باش��د و همانگونه که
قانون ميگويد ،نشست خبري بايد مربوط
به مس��ائل فني باش��د .صحبتهاي آقاي
تارتار خارج از مسائل فني نادرست است و
ارتباطي به بازي ندارد.

پرونده تيم ملي اس��کي آلپاين ايران در مس��ابقات
قهرماني جهان درحالي با ناکاميکم سابقه بسته شد
که برخي مليپوشان عنواندار با تشخيص کادر فني
از اعزام به اين رويداد کنار گذاشته شدند .به گزارش
مهر ،پرونده حضور ايران در رقابتهاي قهرماني آلپاين
جهان در س��وئد با ناکاميو کلکسيوني از اوتيها که
در تاريخ اس��کي ايران کم سابقه بود به پايان رسيد
تا نگرانيها براي آينده اين رش��ته افزايش پيدا کند.
همه چيز از اختالفات ميان سرمربي سابق تيم ملي
عليداد س��اوه شمشکي و بهرام ساوه شمشکي دبير
فدراسيون آغاز شد تا سرانجام اين سرمربي باشد که
از تيم ملي کنار گذاش��ته شود تا سريال حذف از تيم
ملي همانجا کليد بخورد .س��رمربياي که به عقيده
اسکيبازان بهترين مربي ايراني است و بار فني اش
از همه مربيان داخلي باالتر بود و سابقه سالها تجربه
در ميادي��ن بينالمللي از جمله المپيک را داش��ت از
تيم ملي خط خورد تا نوبت به اخراجي دوم برسد .او
کسي نبود جز کاپيتان حسين ساوه شمشکي .ساوه
شمشکي که بعد از جاماندن از المپيک زمستاني کره
جنوبي که مس��بب اصلي آن را کم کاري فدراسيون
اسکي ميدانست و در گفتگو با خبرگزاري مهر اين
موضوع را به صراحت بيان کرده بود ،در پي اختالفات
مجدد باز هم با دبير فدراس��يون به سادگي و با بهانه
عدم رعايت عرف تيم ملي از تيم ملي اسکي آلپاين
کنار گذاشته شد .او که با وجود مصدوميت رو به بهبود
خود فرصت حضور در چند انتخاب��ي را پيدا کرده و
در همانها هم نتيجه خوبي را کس��ب کرده بود ،در
ترکيب تيم ملي قرار نگرفت تا دومين قرباني اسکي
نيز از ميان برترينهاي اين رشته انتخاب شود.
قرباني بعدي از راه رسيد!


انتقادات از عملکرد س��ليقهاي و چکشي فدراسيون
اس��کي ادامه داش��ت تا اينکه برگزاري مس��ابقاتي
عجيب در ديزين شرايط را براي رونمايي از سومين
قرباني فراهم کرد .چند روزي از سرماخوردگي محمد
کيادربندسري ميگذشت و وي که در فصل اسکي
در تمام مس��ابقات رتبه نخس��ت را از آن خود کرده
بود و پ��س از وقفه دو دوره عدم حضور در قهرماني
جهان انگيزه زيادي براي اين دوره از رقابتهاي جهاني
داشت تا موفقيت و عملکرد تاريخي خود در قهرماني
جهان اتريش را تکرار کند با يک شوک بزرگ مواجه
ش��د .کيادربندسري که با نوشتن نامهاي از سرمربي
تيم ملي (باقر کلهر) خواسته بود تا در چهار پنج روز
پاياني تا اعزام به وي مرخصي بدهد تا سرماخوردگي
اش بهبود يابد با خبري عجيب آشفته شد .رقابتهايي
که با نام مسابقات جوانان در سايت فدراسيون جهاني
ثبت شده بود به ناگاه تغيير ماهيت داد و بزرگساالن
هم فرصت ش��رکت در آن را پيدا کردند و در غياب
کيادربندس��ري ه��م تيميه��اي وي در اين رقابت

ظاهرا مشکوک حضور پيدا کردند و در شرايطي که
مشخص نبود چرا برخي از ورزشکاران تا به اين حد در
اين مسابقه ضعيف اسکي ميکنند مرتضي جعفري با
اختالف زماني غير طبيعي با ديگران رتبه نخست را
از آن خود کرد تا در پايان فصل وي بهترين اسکيباز
ايران شده و کيادربندسري را هم پشت سر بگذارد.
تهديد ملي پوشي که دنبال حقش بود


احتمال تباني در اين مس��ابقه ک��ه البته از نظر دبير
فدراسيون و نماينده فدراسيون جهاني جرم محسوب
نميشود باعث شد تا کيادربندسري که در تمام فصل
با اقتدار در رتبه نخس��ت قرار گرفته بود و حاال يک
شبه تمام تالشش بر باد رفته بود از فدراسيون بخواهد
با بررسي موضوع تباني در اين رقابت حق و عدالت
را برقرار کند اما نه تنها پاس��خي از فدراسيون نشنيد
بلکه تهديد شد در صورت پس نگرفتن اظهاراتش به
رقابتهاي قهرماني جهان اعزام نخواهد شد .برترين
اس��کيباز ايران و تنها دارنده مدال بازيهاي آسيايي
زمس��تاني که هيچ گوش ش��نوايي در فدراس��يون
نميدي��د پيش از آنکه مثل هم تيمياش به صورت
رس��مياز تيم ملي خط بخورد با نوش��تن نامهاي از
حضور در رقابتهاي قهرماني جه��ان انصراف داد تا
تراژدي تيم ملي اس��کي آلپاين با سه اخراجي سايه
سياهي از عدم شايسته ساالري بر تيم ملي بياندازد.
در اين ميان آنچ��ه از همه ناراحت کننده تر به نظر
ميرسيد سکوت دوباره سيد عبدي افتخاري رئيس
فدراس��يون اسکي بود .عبدي افتخاري که اگرچه از
خانواده اس��کي اما وابسته به هيچ طيف خاصي نبود
باز هم در برابر اقدامات شگفت آور برخي مهرههاي
فدراسيون واکنشي نشان نداد تا تيم ملي با ترکيبي
متف��اوت از برترينها راهي س��وئد ش��ود .اين اقدام

شفر :ما بايد براي هواداران کار کنيم نه اينکه فقط صحبت کنيم

کسي نميتواند در خانواده استقالل مشکل درست کند

سرمربي تيم فوتبال استقالل گفت:
حريف فرداي ما تيميمحکم است و
ما بايد پاسهاي بلند آنها را متوقف
کنيم .به گزارش فارس ،وينفرد شفر
در نشس��ت خبري پيش از بازي با
پارس جنوبي اظهار داشت :در ابتداي
صحبتهايم از بابت حادث��ه بمبگذاري که چند روز
پيش اتفاق افتاد ابراز ناراحتي کرده و بابت شهيد شدن
چند نفر تس��ليت خودم را اعالم ميکنم .وي در ادامه
اف��زود :حريف فرداي ما تيميمحکم اس��ت و ما بايد
پاسهاي بلند آنها را متوقف کنيم .ما بازي شهر جم را
به خاطر همين موضوع باختيم و بايد در محوطه جريم ه
تيم حريف پاسهاي بيش��تري بدهيم تا بتوانيم حربه
حريف فردايمان را خنثي کنيم .شفر ادامه داد :در بازي
قبل فقط يک اشتباه داشتيم و در خانه حريف روي يک
ضدحمله گل خورديم ،در بازي فردا بايد در ميانه ميدان
اين بازي را کنترل کنيم و سخت تالش کنيم و زحمت
بکشيم ،بايد با همه وجود همانطور که در تمرينات و
در داخل زمين هستيم ،در داخل زمين هم تالش کنيم
و وظايفمان را انجام بدهيم .اميدوارم فردا تماشاگران
پرتعدادي به ورزش��گاه بيايند زيرا به حمايت آنها نياز
داريم و با حمايت هواداران که يار دوازدهم ما هستند،
تيم را تقويت کنيم .سرمربي تيم استقالل در خصوص
اينکه نفرات جديد تيمش چقدر در شرايط خوبي قرار
دارند ،گفت :بازيکنان جديد ما دير به تمرينات اضافه

مفقودی برگه کمپانی پژو س��واری-هاچ بک  206به رنگ خاکس��تری -متالیک با
شماره شاسی  471089وش��ماره موتور  14189060521وشماره پالک 19ایران
345ط  52متعلق به اقای حش��مت ایمانی نیا با ش��ماره ملی  3340086370مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد .
آگه��ی ابالغی��ه م��اده  18آیی��ن نام��ه اج��را م ال��ف  4082ش��ماره پرون��ده:
 1/139704026033001897شماره بایگانی پرونده ۹۷۰۱۹۹۱ :شماره آگهی ابالغیه
 139703826033000019 :تاری��خ صدور  1397/11/29ابالغیه ماده  ۱۸آیین نامه
اجرا پرونده کالس��ه  ۹۷۰۱۹۹۱بدینوسیله به آقای اصغر نقدی مرام فرزند محسن
به کد ملی  .۰۵۹۳۷۹۳۲۴0به نشانی همدان ،میدان امام حسین ،خیابان رضوان ابالغ
میش��ود مازاد اول پالک  -۱فرعی ۵۵۲۱۳ :از پالک اصلی  ۱۰در بخش  - ۱ناحیه
 ۹۹واقع درهمدان متعلق به ش��ما در قبال طلب  527/563/864ریال از طرف بانک
ملی بازداشت گردیده لذا طبق ماده  ۸۷آئین نامه اجرا مراتب بشما اخطار می شود
ضمنا هرگونه نقل انتقالی از طرف شما نسبت بمورد بازداشت ممنوع است و ترتیب
اثر داده نمی ش��ود .تاریخ انتشار 1397/12/1 :مس��ئول اداره اجرای اسناد رسمی
همدان ـ جالل حدادی ـ از طرف مصطفی عبدالملکی ـ معاون اداره اجرای اس��ناد
رسمی همدان
به موجب پرونده اجرایی کالس��ه  9601136شش��دانگ عرصه و اعیان پالک ثبتی
 3فرعی از  32اصلی به مس��احت  5500مترمربع واقع در بخش 11حوزه ثبت بابل
به نام آقای رفعت نصیری قمی ثبت و صادر گردیده اس��ت طبق سند رهنی شماره
 7093مورخ��ه 1393/10/29دفترخانه 243بابل در قبال مبلغ 830/00/000ریال در
رهن بانک ملی شعبه غدیر بابل قرار گرفت طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری
باب��ل به مبلغ  1/925/000/000ریال ارزیابی گردید پالک فوق واقع در بابل – جاده
س��پاه دانش-روستای نودهک قرار دارد کاربری زمین زراعی می باشد و از طرف

شدند .ايسما نياز به تمرينات بيشتري
دارد و پاتوسي هم همينطور ،زماني
که ليگ ما تعطيل بود من در سايت
اينس��تات عملکرد اين بازيکنان را
ميديدم و ميدانس��تم ايسما مدتي
اس��ت بازي نک��رده و در تعطيالت
بوده اس��ت .البته پاتوسي در آفريقا بازي ميکرد و من
اعتقاد دارم ليگ کشور ايران حتي از آفريقا هم محکمتر
است .پاتوسي بازيکن باهوشي است و پاسهاي خوبي
ميدهد ،اما ايسما هنوز شرايط نود دقيقهاي ندارد و ما
هم براي اين نفرات تمرينات اختصاصي گذاش��تهايم،
هر چند شرايط منشأ از دو خارجي ديگرمان بهتر است.
سرمربي تيم استقالل در خصوص نقش فرهاد مجيدي
در کادر فني اين تيم گفت :مجيدي عضوي از کادر فني
ما است مثل ميگوئل کولي ،مارتين و بيژن طاهري ،او
اولين تجربه مربيگري را پشت سر ميگذارد و من بايد
اش��اره کنم در تيم ما مربي يک ،دو و سه وجود ندارد.
م��ا همه در کنار هم هس��تيم و نقاط ضعف و قوت را
برطرفميکنيم.
يکي از مس��ائل مهم هم اين است که فرهاد مجيدي
فارس��ي صحب��ت ميکن��د و راح��ت ميتواند خيلي
صحبته��ا را در کنار خط به بازيکنان منتقل کند .او
مهاجم بسيار خوبي بوده و در امارات هم براي تيم من
بازي کرده و ميتواند يک الگوي خوب براي مهاجمان
جوان تيم ما مثل صيادمنش ،آقايي و بقيه باشد.

عبدي افتخاري انتقادات بس��ياري از پيشکسوتان از
جمله علي ساوجي را در پي داشت که در مصاحبهاي
با خبرگزاري مهر اعالم کرد تصميمات فدراسيون را
عبدي افتخاري نميگيرد.
ناکاميپشتناکامي


هرچقدر تيم مل��ي در رقابته��اي قهرماني جهان با
ناکاميهمراه بود ش��انتاژ و فري��ب افکار عموميهم
بيشتر از قبل وجود داشت .درست در همان لحظهاي
که اس��کيبازان کش��ورمان زمين ميخوردند خبر از
کمک گرفتن ساير تيمها از مسير طراحي شده کادر
فني کش��ورمان به گوش ميرس��يد .در اينکه سطح
اس��کي ما تفاوت زيادي با کشورهاي اروپايي و حتي
برخي آسياييها دارد شکي نيست .در اينکه بسياري از
اسکيبازان قهرماني جهان براي اختالف کمتر زمان
خود با نفر نخست ميجنگند و ما براي سالم به خط
پايان رس��يدن هم شکي نيست اما قبول شکست و
عذرخواهي در پي برآورده نش��دن انتظارات بهترين
رويکردي است که کادر فني تيم ملي ميتواند داشته
باشد .ملي پوشان اسکي که در بدترين امکانات و بدون
کمترين اردوي آمادگي از همه چيز خود براي تيم ملي
زدهاند حق اين را دارند که بهترين کادر فني را داشته
باش��ند .تيم ملي آن قدر مقدس است که نبايد کادر
فني بدون در نظر گرفتن شايستگيهاي الزم انتخاب
شود و بايد برترينها و باتجربهترين هدايت آن را بر
عهده بگيرند .هيچ کس از ملي پوش��ان اسکي توقع
خارق العاده ندارد ،آنها تمام توان خود را در رقابتهاي
قهرماني جهان به نمايش گذاشتند .از فروغ عباسي
گرفته که اس��تعداد خود را نه فقط در اسکي بلکه در
بسياري از رشتههاي ورزشي به اثبات رسانده است ،از
مرجان کلهر باسابقه که اخالق را در قهرماني جهان

به تصوير کش��يد و عليرغم اطالع داوران از خطاي
خود در مسير به صورت کامال شخصي از شرکت در
مانش دوم مسابقه خود انصراف داد ،از عاطفه احمدي
که با تالش بي نظير خود براي بهتر بودن نشان داد
به عمل کار برآيد به س��خنداني نيس��ت و از صدف
ساوه شمشکي که وقتي همه در مارپيچ بزرگ زمين
خوردند او به خط پايان رس��يد و حتي ميترا کلهر که
تمام تالشش را براي رسيدن به خط پايان انجام داد.
نقطه قوت تيم ملي بانوان ايران در اين بود که کسي
دست در ترکيب تيم ملي نبرد و آنها برترينهاي ايران
بودند .ش��ايد اگر در بازبينيهاي مسير تذکرات الزم
به آنها داده ميش��د اين همه خطا نميکردند و اوت
نميشدند اما آنها هر چه که بودند برترينهاي ايران
بودند درس��ت بر خالف تيم مل��ي مردان .به نمايش
ضعي��ف تيم ملي مردان چ��ه در مارپيچ بزرگ و چه
مارپيچ کوچک ميتوان خرده گرفت چرا که ميشد دو
نماينده برتر مردان ايران را در ترکيب تيم ملي داشته
باشيم و خودمان نخواستيم .چرا محمد کيادربندسري
و حس��ين س��اوه شمشکي پس از س��الها افتخار و
سالها تالش توسط عدهاي که حتي يکبار در هيچ
ميدان بزرگي مسابقه ندادهاند حذف شوند؟ مگر تيم
ملي جنگ قدرت اس��ت که هر کسي زورش نرسيد
حذف شود و تسويه حسابهاي شخصي جاي اتحاد
و همدلي را بگيرد؟ تصور کنيد اگر روي اين موضوع
مديريت درستي ميشد و اجازه دخالت در ترکيب تيم
ملي را نميداديم امروز به جاي نوشتن از کلکسيون
اوتيها از عملکرد قابل قبول تيم ملي مينوشتيم.
راه افتادن مجدد بحث تکراري


همين عدم مديريت باعث شده تا دوباره بحث ديزين
و شمشکي و دربندسري پس از سالها در فدراسيون
اس��کي راه بيفتد .مگر نه اينکه چي��زي جز اتحاد و
همدلي ميان بوميان توانمند اس��کي که همه زندگي
خود را وقف اسکي و برف کردهاند نميتواند اين رشته
را موفق کند؟ همين حاال هم دير نشده است ،به جاي
شانتاژ و تبليغات واهي در روزهاي شکست کافي است
با يک عذرخواهي ساده و تغيير مسيري که در پيش
گرفته شده به بيراهه نرفت .مگر ميشود در روز اوت
نيمياز تيم ملي گفت خوشحاليم که از همه آسياييها
برتر بوديم .مثل اين است که در فوتبال جام ملتهاي
آس��يا پس از حذف از رقابتها بگوييم خوش��حاليم
که مث ً
ال از تيمهاي فالن منطقه آس��يا برتر بودهايم!
فدراسيون اسکي قبل از اينکه بخواهد با استعداديابي
در س��طح بينالمللي مان��ور بده��د و در ديدارهاي
بينالمللي از اين اس��تعداديابي بگويد و کارنامهاش را
پر کند استعدادهاي فعلياش را حفظ کند .چه ميتوان
گفت به اس��تعداد نونهال از اينکه اگر روزي برترين
اسکيباز ايران هم باشد و فالن مسئول فدراسيون از
او خوشش نيايد جايي در تيم ملي نخواهد داشت؟!

گاليه مليپوش فوتسال بانوان

بازيکن تيم ملي فوتسال بانوان ايران تهديد شد!

گاليه مليپوش فوتس��ال بانوان از
پرداخت نشدن پاداشهاي اين تيم
با تهديد از س��وي سرپرست کميته
فوتسال همراه شد! به گزارش مهر،
تيم ملي فوتسال بانوان فروردين ماه
سال جاري در رقابتهاي قهرماني
آس��يا براي بار دوم موفق شد بر بام قاره کهن بايستد.
حدود  ۱۰ماه از قهرماني مليپوش��ان در آسيا ميگذرد
و بازيکنان همچنان در انتظار پاداشهاي خود هستند.
در اي��ن مدت ت��اج ،رئيس فدراس��يون و صوفي زاده،
نايب رئيس بانوان فدراس��يون خبر از پرداخت پاداش
مليپوش��ان دادهاند که ت��ا به امروز اي��ن امر محقق
نشده اس��ت .ليال صوفي زاده در آخرين مصاحبه خود
ب��ا خبرنگار مهر اعالم کرده بود تا پايان س��ال پاداش
مليپوشان پرداخت خواهد شد .حال فرزانه توسلي ،گلر
تيم ملي در مصاحبه با خبرنگار مهر از وعدههاي عملي
نشده مس��ئوالن گاليه کرد که اين گاليه با واکنش
سرپرست کميته فوتسال همراه بود .فرزانه توسلي مبني
بر اينکه «در صحبتها گفتيد اگر تا پايان سال پاداشها
پرداخت نشود بازيکنان تصميم ديگري خواهند گرفت.
يعني ممکن است بازيکنان تصميم به ترک تيم ملي
بگيرند؟» گفت :تمام بازيکنان دوست دارند براي تيم
ملي بازي کنند .اگر غير از اين بود هيچ يک با توجه به
شرايط موجود در تيم نميماندند چراکه نامهربانيهاي
بس��ياري ديدهايم اما به خاطر عالقه و عشق مانديم و

ضلع غربی با طول 70متر با واس��طه باغ مرکبات متصل به بافت مسکونی روستا
می باش��د پالک فوق از ساعت  9الی  12روز یکشنبه مورخه  97/12/19در اجرای
ثبت اس��ناد بابل از طریق مزایده به فروش می رس��د ضمنا مازاد پالک به کالسه
 9500264واحد اجرای ثبت بازداشت می باشد مزایده از مبلغ پایه 1/925/000/000
ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود الزم به ذکر است
پرداخت بدهی های مربوط به آب برق گاز اعم از حق انش��عاب و یا حق اش��تراک
و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باش��د و نیز بدهی های مالیاتی
و عوارض ش��هرداری و غیره تا تاریخ مزایده از اینکه رقم قطعی آن معلوم ش��ده
یا نش��ده باش��د به عهده برنده مزایده اس��ت و نیز در صورت وجود مازاد وجوه
پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مس��ترد خواهد ش��د
و نیم عش��ر و حق مزایده نقدا وص��ول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل
رسمی گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار
خواهد شد .م الف  97/100/6349 :تاریخ انتشار آگهی  :چهارشنبه 97/12/1
اجرای ثبت بابل
بدین وس��یله به خانم ها -1س��یده زهرا حس��ینی ش��یروانی فرزند سیدعلی اکبر
شناسنامه شماره  7صادره از بابل* -2گلی نساء خانم سیفی مهره فرزند خوبعلی
شناس��نامه شماره  -3*9لیال مرادی مهره فرزند خیراله شناسنامه شماره 37053
صادره از بابل*-4مهرنوش مرادی مهره فرزند خیراله شناس��نامه ش��ماره 1142
صادره از بابل* -5نگارمرادی مهره فرزند خیراله شناسنامه شماره 2050215932
صادره از بابل*-6پروانه مرادی مهره فرزند خیراله شناسنامه شماره  5013صادره
از بابل* -7مرجان مرادی مهره فرزند خیراله شناس��نامه ش��ماره  619صادره از
بابل*-8فاطمه مرادی مهره فرزند خیراله شناسنامه شماره  55صادره از بابل*-9
مژگان مرادی مهره فرزند خیراله شناس��نامه ش��ماره 1468صادره از بابل همگی
به آدرس – بابل -خیابان کش��اورز-روبروی درب دانش��گاه علوم پزشکی-کوی

حتي خودمان را با تيم مردان مقايسه
نکرديم .بايد حق بدهيد که دلس��رد
و ناراحت شويم .نميدانيم قرار است
چه اتفاقي رخ بدهد .نميدانم به اردو
بروم يا نروم چون اين رفتار توهين
و بياحتراميبه شخصيت مليپوشان
اس��ت .داوود پرهيزکار بعد از اين اظهار نظر با س��ايت
فدراس��يون فوتبال گفتگو کرد و غيرمس��تقيم پاسخ
اظه��ارات بازيکن تيم ملي فوتب��ال را داد .وي در اين
مورد گفت :دعوت از يک بازيکن به تيم ملي و انتخاب
کادر فني به عنوان س��رمربي يا مربي براي هر فردي
يک افتخار است و معتقدم پوشيدن پيراهن مقدس تيم
ملي و مربيگري در اين عرصه موقعيتي اس��ت که هر
فردي آرزوي آن را دارد .سرپرست کميته فوتسال ادامه
داد :اگر فردي در راستاي اهداف تيم ملي فوتسال چه
به عنوان بازيکن و چ��ه در بحث کادر فني نميتواند
ما را همراهي کند بدون شک راهي براي آن خواهيم
يافت و نفراتي که عالقه به موفقيت تيم ملي فوتسال
داشته باشند را به اردوي تدارکاتي دعوت خواهيم کرد.
اين مقام مسئول خاطرنشان کرد :ظرفيتهاي فوتسال
کش��ور در حوزه آقايان و بانوان آنقدر وس��يع است که
تيمهاي ملي فوتس��ال وابس��ته به اشخاص نخواهد
نبود .ما هدفمان ايجاد بهترين ش��رايط براي تيم ملي
فوتسال بانوان بوده و از هيچ تالشي در اين زمينه دريغ
نميکنيم.
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اخبار
سيدجالل بازي با نفت مسجدسليمان
را از دست داد

کاپيتان پرس��پوليس در ب��ازي بعدي اين
تي��م در رقابته��اي لي��گ برت��ر غايب
خواه��د بود .به گزارش مهر ،س��يدجالل
حس��يني در جريان بازي ش��ب گذش��ته
پرسپوليس با پديده مشهد در جام حذفي
فوتبال دچار مصدوميت ش��د تا در جشن
پي��روزي تيمش در ضيافت پنالتي حضور
نداشته باشد .کاپيتان پرسپوليس که دچار
کشيدگي عضالت پا ش��ده است بهطور
قطعي ب��ازي هفته آينده پرس��پوليس با
نفت مسجدسليمان را از دست داده است
تا قلب خ��ط دفاعي پرس��پوليس بازهم
دچار تغيير شود .آس��يب ديدگي حسيني
جدي به نظر ميرس��د و بعيد نيست اين
بازيکن ديدارهاي اس��فندماه سرخپوشان
در ليگ برتر و ليگ قهرمانان آس��يا را نيز
از دس��ت بدهد .با اين حال تکليف نهايي
اين بازيکن پس از معاينات دقيق پزشکي
صورت خواهد گرفت.
برتري پرگل تيم فوتسال ناشنوايان
ايران مقابل ژاپن

تيم فوتس��ال ناش��نوايان ايران در دومين
ديدار خود در مسابقات قهرماني آسيا برابر
ژاپن به پيروزي رسيد .به گزارش مهر ،تيم
فوتسال ناشنوايان ايران امروز سه شنبه در
دومين ديدار خود در مس��ابقات قهرماني
آسيا به مصاف ژاپن رفت و با نتيجه  4بر
صفر به پيروزي رسيد .ايران در اولين بازي
خود موفق شده بود چين را شکست بدهد.
ملي پوشان کش��ورمان در سومين بازي
خود روز پنجشنبه به مصاف تيم سنگاپور
خواهند رفت.
شرايط خاص «زيدان»
براي پذيرش هدايت چلسي

«زين الدين زيدان» براي اين که هدايت
چلسي بعد از اخراج «ساري» را قبول کند
شرايطي خاص در نظر دارد که بعيد است
مالک چلسي با برخي از آنها موافقت کند.
به گزارش مهر ،سرمربي اسبق تيم فوتبال
رئال مادريد ،زينالدين زيدان ،به احتمال
زياد در صورت اخراج مائوريسيو ساري به
دنبال مربيگري بازخواهد گشت و سرمربي
چلسي ميشود .البته که بعيد است زيدان
قب��ل از قطعي ک��ردن برخي از ش��رايط
قراردادش را با آبيهاي لندني نهايي کند.
اولين خواسته او از سران باشگاه اين است
کههازارد را در تيم نگه دارند و قراردادش را
تمديد کنند .خواسته ديگر او هم اين است
که بيش از  ۲۰۰ميليون يورو در اختيارش
بگذارند تا ترکيب تيم را تقويت کند.
نتيجه درخواست صدور مجوز ITC
براي بازيکن استقالل اعالم شد

طبق اعالم دپارتمان بينالملل فدراسيون
فوتبال صدور مج��وز  ITCبراي بازيکن
آيان��دا پاتوس��ي در چارچ��وب قان��ون و
مق��ررات پ��س از دريافت اس��تعالمهاي
الزم و ب��ا تأييد فيفا انجام ش��د .دپارتمان
بينالملل فدراس��يون در خصوص مراحل
درخواست»صدور مجوز بازي ( )ITCآياندا
پاتوسي بازيکن تبعه کشور آفريقاي جنوبي
باشگاه اس��تقالل تهران نتيجه درخواست
صدور مجوز را به ش��رح ذيل اعالم کرد؛
ماده  8.1.2از پيوست  3آئيننامه وضعيت
نق��ل و انتقاالت بازيکن��ان صراحت ًا اعالم
مينمايد :در ديرترين حالت ممکنITC ،
بايد توس��ط فدراسيون جديد در  TMSو
در آخري��ن روز از پنج��ره نقل و انتقاالتي
فدراسيون جديد درخواست گردد.

دانش��جوی 16ابالغ می ش��ود که خانم فاطمه رشیدی فرزند براتعلی جهت وصول
تعداد 250عدد س��که طال تمام بهار آزادی به اس��تناد مهریه مندرج در سند ازدواج
ش��ماره  10839دفتر ازدواج  68قوچان علیه ش��ما اجراییه صادر نموده و پرونده
اجرایی به کالس��ه  9701565در این اداره تش��کیل شده و طبق گزارش مامور محا
اقامت ش��ما 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 کثیراالنتشار
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  97/100/6342تاریخ انتشار 1397/12/1 :
مسئول اجرای اسناد رسمی بابل
آگهی فقدان سند مالکیت
خان��م زهراکتول باارائه استش��هادیه گواهی ش��ده ادعا نمودند که س��ند مالکیت
شش��دانگ عرصه واعیان یک قطعه زمین به مساحت  66/30متر مربع دارای پالک
شماره  2581فرعی از یک اصلی بخش شش ثبت علی آباد کتول واقع در فاضل آباد
که به نام زهرا کتول فرزند حسینعلی صادر و تسلیم گردیده ،بعلت جابجایی مفقود
گردیده و نامبرده تقاضای صدورسند مالکیت المثنی راازاین اداره نموده است  .از
اینرو به استناد ماده  120اصالحی آیین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی
می گردد تاهرکس نس��بت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده ویا مدعی سند
مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت  10روز از تاریخ انتنشار آگهی اعتراض کتبی
خودرا ضمن ارائه مدارک و مستندات به این اداره تسلیم نمایند درغیر این صورت
پس از انقضای مدت مذکور برابر مقررات نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام
خواهد شد.م.الف 51945:
تاریخ انتشار آگهی  :چهارشنبه 1397/12/1
عیسی حسن قاسمی رییس اداره ثبت اسنادوامالک شهرستان علی آباد کتول

