فوتبال

اسماعیل حسنزاده  :آقایی از بازی با پرسپولیس محروم است

خطیبی :تمرکزمان روی بازی
با شاهین است

سرمربی تیم فوتب��ال ماشین سازی گفت:
تاکن��ون ضعیفترین بازی تی��م ما مقابل
پیک��ان بود.ب��ه گ��زارش ف��ارس  ،رسول
خطیب��ی در نشس��ت خبری قب��ل از بازی
مقاب��ل شاهین شهرداری بوشه��ر با اشاره
به بازی هفت��ه گذشته بیان داشت :تاکنون
ضعیفتری��ن ب��ازی تیم ما مقاب��ل پیکان
ب��ود و با این حال معتق��دم که اگر دو توپ
دقای��ق ابتداییمان ب��ه گل تبدیل میشد،
قطع��ا شرایط بازی ف��رق میکرد.سرمربی
تیم فوتبال ماشین س��ازی در ادامه اضافه
کرد :ما تاکنون بازیهای قابل قبولی انجام
دادی��م و در بازی ف��ردا ب��ا آمادگی ظاهر
میشوی��م و انش��اءاهلل بازیم��ان خوب و
ج��اندار باشد و سه امتیاز بازی را کس��ب
کنیم.خطیبی با تاکید براینکه هفته گذشته
خود پیکان ه��م انتظار چنین ب��ازیای را
نداش��ت ،خاطرنشان ک��رد :در هر صورت
بازیک��ن ی��ک روز عملکرد خ��وب دارد و
ممک��ن است ی��ک روز ،روز خوبش نباشد.
در ک��ل بازی با پیک��ان را فراموش کردیم
و از نظ��ر روح��ی و روان��ی روی بازیکنان
کار کردیم .وی در ادامه مس��ؤولیت باخت
هفته گذشته را بر عه��ده گرفت و تصریح
کرد :تمرکز م��ا در حال حاضر برای بازی
با شاهین است و ما به فکر جبران هستیم و
میخواهیم سه امتیاز را به دست بیاوریم تا
از نظر روحی و روانی بهتر شویم .سرمربی
سبزپوشان تبری��زی درخصوص مصدوم و
محرومان تیمش در ب��ازی فردا نیز عنوان
ک��رد :محرومی برای ب��ازی فردا نداریم و
تنه��ا مصدوم مان بابک م��رادی است که
طی سه اخی��ر مراحل درمانی خود را پشت
سر گذاشت��ه و در صورت ل��زوم میتوانیم
از او استف��اده کنیم.دی��دار تیمهای ماشین
س��ازی و شاهین شهرداری بوشهر از سری
رقابت های هفته پنجم لیگ برتر از ساعت
 16:30پنجشنبه  4مهر در استادیوم بنیان
دیزل برگزار میشود.
دیاباته :مصدومیتم نسبت به قبل
بهتر شده است

مهاج��م مص��دوم تی��م فوتب��ال استقالل
گفت:وضعی��ت جس��می من بع��د از آسیب
دیدگی که رخ داد نسبت به قبل تغییر کرده
و نس��بت به روزهای اول اوضاع و شرایطم
بهتر ش��ده است.شیخ دیابات��ه در خصوص
آخری��ن وضعیت مصدومیش ک��ه در دیدار
با نفت مس��جد سلیمان اتف��اق افتاد گفت:
شرایط جس��می من بعد از آسیب دیدگی که
رخ داد نس��بت به قبل تغییر کرده و نس��بت
به روزهای اول اوضاع و شرایطم بهتر شده
است.وی افزود :مهمترین مسالهای که االن
ب��ه آن فکر میکنم این است که سریعتر به
میادین برگردم و ب��ه استقالل کمک کنم.
م��ن در استق�لال احس��اسی راحت و حس
خوبی به این تیم دارم.مهاجم استقالل تاکید
ک��رد :خوشحالم که در ایران و در باشگاهی
مثل استقالل بازی میکن��م .ما تیم خوبی
هستیم و گروه خوبی داریم.وقتی تماشاگران
استقالل را میبینم شور و شعف زیادی دارم
و واقعا آنها احساسی به من میدهند که غیر
قابل توصیف است.آنها همیشه از ما حمایت
میکنند و پشت تیم ما هستند .امیدوارم که
هر چه سریعتر به میادی��ن برگردم و بتوانم
به استق�لال برای بهتر شدن کمک کنم.به
گزارش فارس ،دیابات��ه از پاسخ به سواالت
دیگر پیرامون شایعه پیشنهاد از پرسپولیس
که توسط کالدرون در نشست خبری پیش از
دربی مطرح شد خودداری کرد.
توافقی که مانع از محرومیت
باشگاه پرسپولیس شد

توافق دروازهبان برزیلی سابق پرسپولیس با
این باشگاه ب��رای دریافت مطالبات مانع از
محرومیت سرخپوشان شد.به گزارش مهر،
نیلسون کوریا دروازه بان پیشین پرسپولیس
که به دلیل ع��دم دریافت مطالبات خود از
ای��ن باشگاه اق��دام به شکایت ک��رده بود
مجب��ور اس��ت به تواف��ق خود ب��ا مدیران
پرسپولیس متعهد بمان��د تا شکایت دوباره
او در کمیت��ه انضباط��ی فیفا ب��ی اثر شود.
نیلس��ون ب��رای دریافت  ۱۰۰ه��زار دالر
طلبش با باشگاه به توافق رسیده بود تا این
پ��ول را در چند قس��ط متوالی دریافت کند
اما ایرج عرب مدیرعام��ل پیشین سرخ ها
نتوانست این مبلغ را فراهم کند تا نیلسون
دوباره خواه��ان دریافت پولش شود.باشگاه
پرسپولی��س نی��ز از توافق مدی��ران قبلی
با نیلس��ون استفاده کرده اس��ت و او زمان
خواسته تا پس از تهیه ارز الزم بتواند آن را
در اختیار دروازه بان برزیلی سابق سرخ ها
قرار دهد.محمدحسن انصاریفرد مدیرعامل
باشگاه پرسپولیس قصد دارد طلب نیلسون
را در مهرم��اه سال ج��اری پرداخت کند تا
غی��ر از برانک��و و دستیاران��ش هیچ شاکی
خارجی دیگری برای سرخ ها باقی نماند.

رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال
تایی��د کرد ک��ه سعید آقایی ب��ا شکایت
پرسپولیس به علت انتشار عکسی از یک
کبوت��ر در فضای مج��ازی محروم شده
استظاسماعیل حس��نزاده رئیس کمیته

انضباط��ی فدراسیون فوتبال در گفتوگو
با ایس��نا ،درباره دستور موق��ت مبنی بر
محرومیت سعید آقایی بازیکن سپاهان تا
اطالع ثانوی گفت :این بازیکن با انتشار
عکس��ی از یک کبوتر ب��ا پارچه قرمز در
فض��ای مج��ازی موجب اخت�لاف بین
ه��واداران دو تیم شده اس��ت.او در پاسخ
به این سوال که آی��ا باشگاه پرسپولیس
ب��ا شکای��ت از ای��ن بازیک��ن موج��ب

محرومیت به خاطر یک کبوتر!

محرومی��ت آقایی شده است توضیح داد:
بع��د از دریافت اسن��اد و مدارک از سوی
باشگاه پرسپولیس ،دستور موقت مبنی بر
محرومی��ت او تا اطالع ثانوی صادر شده
است .برای جلوگیری از این قبیل رفتارها
قبل از این بازی حساس ،به طور قاطعانه
ب��ا رفتارهای نادرست برخ��ورد میکنیم.
رئیس کمیت��ه انضباط��ی در واکنش به
اینکه آی��ا آقایی به بازی ب��ا پرسپولیس
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میرس��د ،گف��ت :او در این ب��ازی غایب
اس��ت و ب��رای ارائه توضیح��ات باید در
تاریخ مقرر در کمیته انضباطی فدراسیون
فوتب��ال حضور یابد.حس��نزاده همچنین
درباره ص��دور آرای دارب��ی  ۹۰پایتخت
گفت :با توجه به حض��ور تعدد نفرات در
اطالعیه صادر ش��ده از کمیته انضباطی
و برگ��زاری جلس��ات دفاعی��ه و بی��ان
توضیحات ،تا پایان این هفته نتوانس��تیم

رای را ص��ادر کنیم و انشاءاهلل شنبه این
اتفاق صورت میگیرد.به گزارش ایس��نا،
سعی��د آقایی تصویر خ��ود را در حالی که
یک کبوت��ر را در دست گرفته در فضای
مج��ازی منتشر کرد .پارچ��ه قرمز رنگی
به گردن این کبوتر بس��ته شده بود .این
بازیکن بعد از تصمی��م کمیته انضباطی،
صفحه شخص��یاش را از دسترس خارج
کرده است.
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اخبار
آغاز مسابقات جهانی
دوومیدانی از جمعه

وقتی علم باالی رستمی ته کشید!

گروه ورزشی  :کیانوش رستمی در مسابقات
قهرمانی جهان  ۲۰۱۹یک شکس��ت بزرگ
دیگ��ر را متحمل شد ک��ه شخص کیانوش
رستمی و حامی��ان او مقص��ران اصلی این
اتفاقات هس��تند .به گزارش ایسنا ،کیانوش
رستمی دوباره با عملکرد ضعیف ،خودش را
سر زبان ها انداخت و یک ناکامی بزرگ دیگر
را در کارنام��ه کاری خود به ثبت رساند.شاید
دیگر باید گفت اوت ش��دن با این وزنهبردار
عجی��ن ش��ده چراک��ه در سه روی��داد مهم
(قهرمانی جه��ان  ،۲۰۱۷بازی های آسیایی
 ۲۰۱۸و قهرمانی جه��ان  )۲۰۱۹قدم روی
تخته رقابتها گذاشت ام��ا دست خالی ماند.
مقصر اصلی در این ناکامی ها را باید خود این
وزنه بردار دانس��ت چرا که رستمی همچنان
روی سیس��تم غلطی پافشاری می کند که
بارها در آن شکست خورده است .رستمی جدا
از اینکه همچنان تنها تمرین کردن را ترجیح
می دهد ،به انتخاب وزنه های سنگین در آغاز
رقابتش هم پافشاری دارد که همین مسئله
بارها به او لطمه زده است.
وقتی مرغ رستمی یک پا دارد


یک��ی از مهمترین اتفاقاتی که روز سهشنبه
در رقابت دست��ه  ۹۶کیلوگرم شاهد بودیم،
انتخاب غلط وزنه بود .کیانوش دقیقا همان
اتفاقی را رقم زد که در قهرمانی جهان ۲۰۱۷
انجام داده بود .هنوز مشخص نیس��ت دلیل
پافش��اری او برای آغاز رقاب��ت با وزن های
سنگین چه چیزی است آن هم در شرایطی
که وزنه بردار مدعی چون تیان تائو که بخت
نخس��ت قهرمانی محسوب می شد ،با وزنه
کمت��ری ( ۱۷۵کیلوگرم) کار خ��ود را آغاز
کرد و ب��ا  ۱۸۰کیلوگرم هم به پایان رساند.
ام��ا انتخاب اشتباه رستمی کار دستش داد و
نتوانس��ت از پس وزنه  ۱۸۰کیلوگرم برآید و

کیانوش و حامیانش ،مقصران اصلی

وداع بسیار تلخی با مسابقات داشت.

ج�ای خال�ی مرب�ی حرف�ه ای در کن�ار

رستمی

نبود مربی حرفه ای در کنار رستمی بیش از
گذشته خود را نشان داد چرا که اولین گام در
رخ دادن ای��ن ناکامی بزرگ را برادر رستمی
برداشت که وزنه را به اشتباه انتخاب کرد و در
حالی که وزنهبردار کلمبیا برای حرکت دوم
 ۱۷۹کیلوگ��رم را خواسته بود ،برادر رستمی
وزن��ه او را از  ۱۸۲ب��ه  ۱۷۹کاه��ش داد که
البت��ه پذیرفته نشد و به ناچار رستمی پشت
وزن��ه  ۱۸۰کیلوگرم قرار گرف��ت .البته این
مس��ئله باعث جر و بحثی هم میان دو برادر
شد که توس��ط دوربین ها شکار شد .همین
اتفاق تمرکز رستمی را بیشتر بهم زد و کامال
اضطراب و بهم ریختگی در چهره این وزنه
بردار مشهود بود .در حالی که شاید اگر مربی

حرفه ای کنار او بود عالوه بر اینکه اشتباهی
در انتخاب وزنه رخ نمی داد بلکه فضا را هم
ب��رای این وزنه ب��ردار آرام تر می کرد .البته
برادر رستمی را هم نباید مقصر دانست و تنها
مقصر خود کیانوش است چرا که او خودش
انتخ��اب کرد در چنین راه��ی قدم بگذارد و
بجای اینکه کادرفنی تیم ملی باالی سرش
باشد ،برادرش او را همراهی میکرد .در واقع
رستمی تاوان انتخاب خودش را داد.
رفتار غیر حرفه ای با داوران


تلخی اوت ش��دن رستمی هنوز تمام نشده
ب��ود ،این وزنه ب��ردار دست به یک کار غیر
حرفه ای زد و آن هم اعتراض به داوران بود.
ما یک بار از اعتراض به داوری ضرر کردیم
و تنها چیزی ک��ه عایدمان شد عذرخواهی
مقابل همه اعضای هیات اجرایی فدراسوین
جهانی شد ،اکنون دوب��اره یک وزنه بردار

ایران اعتراضی داشته که مشخص نیس��ت
چ��ه پیامدی ب��رای وزن��ه ب��رداری ایران
خواه��د داشت .رستمی مقص��ر اوت شدن
خود را داوران جل��وه داد و عنوان کرد آمده
بود رکورد دنی��ا را بزند اما داوران نخواستند
و این صحبتها از ی��ک ورزشکار حرفه ای
دور از انتظ��ار ب��ود .به نظ��ر میرسد ،بهتر
است رستمی بج��ای سخنرانی روی تخته
مس��ابقات ،به فکر اصالح افکار اشتباهش
باشد و غ��رور کاذبی که به آن دچار شده را
مهار کند.
علم باالی رستمی ته کشید؟


تنها تمرین کردن رستمی فقط در المپیک
ریو جواب داد .او در اظهارات متعددی مربیان
ملی را متهم به این ک��رد که از دانش الزم
برخوردار نیستند و علم خود را بیشتر از آنها
قلمداد کرد .اما بعد از المپیک ریو تنها چیزی

که نصیب رستمی شده ،ناکامی بوده است.
وقت آن رسیده باالخره رستمی متوجه شود
راهی که در پیش گرفته نیاز به تجدید نظر
دارد و شاید بای��د از موضع خود کوتاه بیاید.
رستمی معتقد بود علم او از خیلی از مربیان
بیشتر است ،اما به نظر می رسد علم رستمی
بر عکس دارد او را به قهقرا میبرد .رستمی
دیگر وزنه بردار قابل اطمینانی نیست که هر
زم��ان روی تخته آمد با خیال راحت منتظر
هن��ر نماییاش باشی��م .در داستان رستمی
اشتباه اول را فدراسیون مرتکب شد که قبل
از المپیک ریو تن به خواسته کیانوش مبنی
بر تنها تمرین کردن داد و چند سال هم این
رویه را ادام��ه داد و حتی حاضر شد بخاطر
رستمی با استعفای کادرفنی خود هم موافقت
کند .البته در این یک سال اخیر بین رستمی
و فدراسیون علی مرادی اختالف هایی پیش
آمده و به نظر می رسید علی مرادی همانند
قبل چندان مایل نیست به رستمی پر و بال
دهد اما در این میان مسئوالن ورزش حامی
رستم��ی شده ان��د و این وزنه ب��ردار دیگر
خیلی از مسائل خود را به جای فدراسیون ،با
مسئوالن ورزش ایران از جمله رئیس کمیته
ملی المپی��ک هماهنگ میکند .شاید بهتر
باشد مسئوالن هم در حمایت چشم و گوش
بسته از این وزنه بردار تجدید نظر کنند و راه
حل دیگری را در نظر بگیرند تا شاید رستمی
هم به خودش بیای��د.در واقع مقصر ناکامی
ستاره وزنه برداری ایران در مسابقات جهانی
 2019خ��ود کیانوش رستم��ی و حامیانش
بودن��د و باید منتظر مان��د و دید که هم او و
هم مس��ئوالن به اشتباه خود پی میبرند و
پرونده ورزشکار ساالری در وزنهبرداری بسته
میشود یا باز هم ای��ن رویه غلط ادامه پیدا
میکند.

مس��ابقات جهانی دو و میدانی از پنجم مهر
ماه در قط��ر آغاز میشود و حس��ن تفتیان
اولین نماینده ایران در این مس��ابقات است
ک��ه به رقابت با حریفان خ��ود میپردازد.به
گزارش ایسنا ،مسابقات جهانی دو و میدانی
روز جمعه ۵،مهرماه در قطر آغاز میشود و
ورزشکاران ای��ن رشته در یکی از مهمترین
رویداده��ای ورزش��ی رقابت خ��ود را آغاز
میکنند.احس��ان حدادی(پرتاب دیس��ک)،
حس��ن تفیتان( دوی  ۱۰۰مت��ر) و مهدی
پیرجه��ان(دوی  ۴۰۰متر با مانع) نمایندگان
ایران در این مسابقات هستند .تفتیان اولین
نماینده ایران اس��ت که از ساعت  ۱۸و ۳۵
دقیقه روز جمع��ه به وقت ایران رقابت خود
را در مرحل��ه مقدماتی آغ��از میکند .او در
حال��ی پا به این می��دان گذاشته که بهترین
رکورد فص��ل و بهترین رکورد شخصیاش
 ۱۰.۰۳است.تفتیان در صورت کسب مدال
به تنها دونده ایران در ماده  100متر تبدیل
میشود که در مسابقات جهانی مدال آوری
ک��رده است و در واقع تاریخ ساز میشود اما
او رقبای بس��یار سرسختی خواهد داشت.در
مرحل��ه گروه��ی این م��اده  ۷۲ورزشکار از
 ۵۱کشور حض��ور دارند که برای رسیدن به
نیم��ه نهایی تالش میکنن��د .از این میان
 ۱۵ورزشک��ار بهترین رکورد فصلشان بین
 ۹.۸۱ت��ا  ۹.۹۸است .ع�لاوه بر این  ۱۲نفر
نی��ز صاحب رک��وردی بین  ۱۰ت��ا ۱۰.۰۳
(رکورد تفتیان) ،هس��تند .ب��ه عبارتی حدود
 ۲۴ورزشکار پیش از این مسابقات رکوردی
بهتر از تفتیان را به ثبت رساندهاند.
پنجمی ایران در مسابقات شطرنج
سریع تیمی زیر  ۱۷سال جهان

نوازی :مدیریت مقصر همه این اتفاقات است

بازیکن و مربی پیشین تیم فوتب��ال استقالل با انتقاد از
مس��ئوالن این باشگاه گفت :با برخ��ی بازیکنان قرارداد
بس��ته شده که در شأن و شخصیت استقالل نیس��تند.
محمد نوازی در گفتوگو با تسنیم ،درباره شکست یک
بر صفر استقالل مقابل پرسپولیس و ناکامی این تیم در
چهار هفته ابتدایی لیگ نوزدهم اظهار داشت :بیتجربگی
عامل اصلی شکس��ت استقالل در درب��ی بود .از طرفی،
مشکالت حاشیهای ،ضعف مدیریت و نبود بزرگتر در تیم
علت ناکامیهای اخیر بوده است .استقالل در دربی عالوه
بر اینکه بیتجربه بود ،گل بچگانهای نیز دریافت کرد.
تنها کس�انی که در درب�ی لطمه خورد ،ه�واداران و

استراماچونی بودند

وی افزود :استقالل و پرسپولیس در دربی فوتبالی بازی
نکردند که مورد پسند باشد ،اما تنها کسی که ضرر کرد،
هواداران استقالل بودند .پس از هواداران ،استراماچونی
است که در ح��ال ضربه خوردن است .ما فوتبالی از دو
تیم ندیدیم ،ام��ا چون دربی بحث رقابت و ُکریخوانی
دارد ،ه��واداران استقالل لطمه خوردند .بازیکنان جدید
باید به خودشان بیایند و بدانند در چه جایگاهی هستند.
آنها باید بدانند پیراهنی چه تیمی را میپوشند .با وجود
شرایطی ک��ه استقالل دارد ،پشت این تیم هس��تیم و
حمایت میکنی��م تا هر چه زودتر روحیه تیمی برگردد.
باید دلخوش به اتفاقات خوب برای استقالل باشیم.
مدیریت باشگاه با داللها مشورت میکرد


نوازی در خصوص اینکه علی خطیر معاون مس��تعفی
باشگ��اه گفته بود یک دالل با چندین بازیکن کار کرده

ل هر بازیکنی را که دلشان بخواهد به استقالل میآورند
یکسری دال 
و ب��ه همین خاطر کاری از دس��ت او برنمیآمد ،گفت:
استق�لال نیازی ب��ه دالل ندارد و بازیک��ن باید افتخار
کند پیراهن این تیم را میپوشد .خیلیها از خدایشان
است که در استقالل ب��ازی کنند .مدیرعامل استقالل
با یکس��ری دال ل مشورت میکند ک��ه اصال در شأن
و شخصیت باشگاه نیس��تند .به خاطر همین است که
صدای مردم در آمده و به آنها اعتراض میکنند .امیدوارم
شرایط استقالل درست شود .این تیم چه ببرد و چه ببازد،
همیشه پشت آن هس��تیم .ما با این تیم بزرگ شدهایم
و ه��ر طور شده برای بهبودی این تیم تالش میکنیم.
اگر چه در آکادمی بودیم کسی نگفت به چه علتی کنار
رفتید ،اما کنار گود مینشینیم و حمایت میکنیم.بازیکن
و مرب��ی پیشین تیم فوتبال تصری��ح کرد :در چند سال
اخیر بازیکنان خوبی مثل مامه تیام و پاتوسی را داشتیم
که خوب کار کردند .ع�لاوه بر آنها ،نفرات باتجربهای
چون مهدی رحمتی و پژمان منتظری نیز به هر شکلی
کن��ار گذاشته شدن��د .مدیریت باشگاه پی��ش از اینکه
استراماچون��ی بیاید ،با داللها مش��ورت کرده بود که
چ��ه بازیکنانی بیایند! در همه جای دنیا ،وقتی سرمربی
انتخاب میشود ،نفراتش را جذب میکنند ،اما در ایران
برعک��س اس��ت .اول بازیکنان انتخ��اب شده و سپس
مربی را میآورن��د .جالب است که انتظار دارند مربی با
این شرایط نتیجه بگیرد .اصال چنین چیزی امکانپذیر
نیس��ت .مربی باید خودش نظر بدهد و اگر بازیکنانش
را انتخ��اب کرد و نتیجه نگرف��ت ،آن وقت او را مقصر
بدانیم و اگ��ر دیدیم پاسخش قانع کننده نبود ،نهایتا او

آگه��ی درخواس��ت گواهی حصر وراث��ت  -خانم فروزنده ش��هیدی فرزند
منوچهر به شرح درخواستی که به شماره  15/324/98این شورا ثبت گردیده
درخواس��ت صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته که شادروان
اقدس ش��هیدی فرزند جالل به شماره شناسنامه  74صادره از بابل در تاریخ
 91/6/27در اقامت��گاه دائمی خود شهرس��تان تهران فوت نموده و وارث حین
الفوت وی عبارتند از؛  -۱مهران ش��هیدی فرزند منوچهر ش ش  391نس��بت
پسر متوفی  -2فریدون شهیدی فرزند منوچهر ش ش  780نسبت پسر متوفی
 -3فروزنده شهیدی فرزند منوچهر ش ش  835نسبت دختر متوفی  -4مریم
شهیدی فرزند منوچهر ش ش  298نسبت دختر متوفی والغیر اینک شورا پس
از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید تا هر
کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از خواهد

را عوض کنیم.

یکس�ری دالل ه�ر بازیکن�ی دلش�ان بخواه�د به

استقالل میآورند

نوازی با اشاره به نحوه بسته شدن استقالل در سالهای
اخیر گفت :یکس��ری دالل دور و بر استقالل هستند و
هر بازیکنی را که دوست دارند به تیم میآورند .آن هم
بازیکنانی که برخی از آنها موفقیتی در تیمهای قبلیشان
نداشتند .ک��اری کردهاند که شرایط برای بازیکنانشان
مهیا شده و پ��ول خوبی گرفتهاند که هم به سود دالل
بوده و ه��م بازیکن .من یک��ی دو بازیکن استقالل را
در درب��ی نمیشناختم .تعجب کردم ای��ن بازیکنان در
استقالل هس��تند .مگر استقالل تیم کوچکی است که
بازیکن کوچک میآورند؟ باشگاه استقالل قدمت بزرگی
دارد و خیلیها برای موفقیت این تیم غُصه خوردهاند و
بزرگان زیادی را از دست دادهایم.
افراد داخل ساختمان باشگاه باید عوض شوند


وی ادامه داد :با بازیکنانی قرارداد میبندند که در شأن و
شخصیت باشگاه استقالل نیستند .بازیکنانی که آمدهاند،
برایشان مهم نیست در چه تیمی بازی میکنند .وقتی
تیم نتیجه نگیرد ،تنها کسی که ضربه میخورد هوادار و
قدمت باشگاه است .مدیریت باشگاه مقصر این اتفاقات
اس��ت .به فتحی و همچنین رض��ا افتخاری گفته بودم
ک��ه کل باشگاه باید از پایه درست شود .شما نمیتوانید
تکه تکه آجر بردارید .اگر قرار است باشگاه ساخته شود،
بای��د از پایه این کار صورت گیرد .بای��د افراد حاضر در
ساختمان باشگاه استقالل هم عوض شوند .هر جلسهای

در باشگاه برگزار میشود ،آنالین رسانهها متوجه جزئیات
آن میشون��د .چطور فتحی مدیرعامل استقالل متوجه
این قضیه نش��ده و آن باال مینشین��د و درون باشگاه
چیزی نمیبیند؟
از طرف آقایان از هواداران عذرخواهی میکنیم


نوازی درب��اره صحبتهایی که برخ��ی بازیکنان علیه
مع��اون سابق باشگاه و بالعک��س ،گفت :اگر پشت هم
حرف میزنند ،باید دید چه منفعتی بین آنها بوده است.
اینه��ا به ضعف مدیریت باشگ��اه بازمیگردد .متأسفانه
نشس��تهایم و به به و چه چه میکنیم .هیچ استفادهای
از پیشکس��وتان نمیشود .ما در صفح��ات مجازی به
ه��واداران پاس��خ میدهی��م و از طرف آقای��ان از آنها
عذرخواهی میکنیم.
استقالل را به من بدهند ،قهرمان میکنم


وی در واکن��ش به اینکه گفت��ه میشود استقالل روی
نیمک��ت بزرگتر ن��دارد ،گف��ت :این مس��ئله در اختیار
استراماچونی است .این همه پیشکسوت داریم ،اما کسی
نیست از آنها استفاده کند .اگر استقالل را به من بدهند
و چهار نفر حمایتم کنند ،این تیم را قهرمان میکنم یا
حداقل جزو  4تیم میشویم .این همه پیشکسوت برای
استقالل زحمت کشیدهاند ،اما کس��انی به رأس باشگاه
میآین��د که به فکر باشگاه نیس��تند و به فکر خودشان
و اطرافیانش��ان هس��تند .ایراد ما ای��ن است که سالم
کار میکنیم و دوس��ت ندارند سالم کار کنیم ،آن وقت
یکسری مربیان با داللها نشستهاند و هر کاری دلشان
خواست میکنند.

شد .تاریخ انتشار آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید واال
گواهی صادر خواهد شد .شعبه  15شورای حل اختالف بابل
برگ اجرائیه مش��خصات محکوم له :نام و نام خانوادگی :علی روحی ارمکی
با وکالت کاظم علیزاده و بهرام پور  -نش��انی مح��ل اقامت :بابل -کمربندی
غربی -بهاران  4س افالک مشخصات محکوم علیه :نام و نام خانوادگی :مهدی
ابراهیم نژاد -نش��انی محل اقامت :مجهول المکان بموجب رای ش��ماره 1676
تاریخ  97/12/28شعبه  12شورای حل اختالف شهرستان بابل و (رای شماره
– تاریخ – شعبه -دادگاه عمومی )-که قطعیت یافته است محکوم علیه محکوم
اس��ت تحویل  2090مترمربع ایزوگام چترب��ام به انضمام مبلغ  137475ریال
بابت هزینه دادرس��ی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه به اس��تناد ماده  19آیین

تیم ایران توانست در مسابقات شطرنج سریع
و ب��رق آسای تیمی زی��ر  ۱۷سال جهان که
به جام والدیمی��ر دواکوویچ معروف است به
مقام پنجمی دست یابد.به گزارش ایسنا ،دور
ششم تا نهم مس��ابقات شطرنج سریع و برق
آسای تیمی زیر  ۱۷سال جهان شب سهشنبه
در قزاقستان برگزار شد و تیم ایران با ترکیب
مطهره اس��دی ،آناهیتا زاه��دی فر ،امیررضا
پورآقاب��اال و ماهان رمضان��ی به  ۲پیروزی و
 ۲شکس��ت رسید.تیم ایران سهشنبه در دور
ششم ب��ا نتیجه  ۳بر یک کانادا را شکس��ت
داد .شطرنج بازان ایران در دور هفتم با نتیجه
 ۳.۵بر  ۰.۵از سد هند گذشتند اما در دورهای
هشتم و نهم برابر چین و روسیه با نتیجه ۳.۵
بر  ۰.۵شکس��ت خوردند.ب��ه گفته فدارسیون
شطرنج تیم ایران توانست در روز دوم با کسب
 ۲۱امتی��از پس از تیم ه��ای بالروس ،چین،
روسیه و قزاقس��تان در رده پنجم قرار بگیرد.
نمایندگان شطرنج ایران در روز نخس��ت این
رقابت ها برابر الجزایر ،ارمنستان ،قزاقستان،
آذربایج��ان و بالروس به  ۴پی��روزی و یک
شکست رسیده بودند.مسابقات شطرنج سریع
و برق آسای تیمی زیر  ۱۷سال جهان که به
جام والدیمیر دواکوویچ معروف است با حضور
تیم های ایران ،قزاقس��تان ،هند ،آذربایجان،
ارمنس��تان ،کانادا ،ب�لاروس ،الجزایر ،چین و
روسیه در  ۹دور برگزار شد.

نامه اجرایی ماده  189قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی فرهنگی
محکوم علیه مکلف است پس از ابالغ این برگ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا
بموقع اجرا بگذارد و یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد و مفاد
رای بدهد در غیر اینصورت پرونده جهت اقدام قانونی برای اجرای احکام دادگاه
یا دادگستری محل تحویل خواهد شد.
شعبه 15شورای حل اختالف بابل
آگهی مفقودی  -پروانه وکالت به ش��ماره  1571صادره از کانون کالی استان
مازندران متعلق به س��ید صادق ناصرزاده موسوی فرزند سید رضا بشماره
ملی  5689959596وکیل پایه یک و عضو کانون وکالی دادگستری مازندران
مفقود و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

