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فهرست نهايي تيم ملي  ۱۴خرداد اعالم ميشود

مظاهري بهترين شوتگير
ليگ قهرمانان آسيا

دروازهبان مليپوش تيم فوتبال ذوبآهن
بهترين عملکرد را در بين دروازهبانهاي
فصل جاري ليگ قهرمانان آسيا داشته و
عنوان شوتگيرترين دروازهبان را به خود
اختصاص داد.به گزارش تسنيم ،حساب
کاربري رسميمســابقات ليگ قهرمانان
آسيا در شــبکه اجتماعي «توئيتر» اقدام
به معرفي برتريــن دروازهبانهاي فصل
جاري اين رقابتها کرد که بيشترين مهار
توپ را داشتهاند و در واقع شوتگيرهاي
قهاري بودهاند .در اين بين رشيد مظاهري
از ذوبآهــن ايران بــا  31مهار توپ در
صدر اين فهرســت قرار دارد.ســيواراک
تدسونگنئون از بوريراميونايتد تايلند با 30
مهار توپ ،ژانگ لو از تيانجين کوانجيان
چين با  29مهــار توپ و آمينه لکومته از
الدحيل قطر با  36مهار توپ در ردههاي
بعدي اين فهرســت جاي دارند .رشــيد
مظاهري که کارلوس کيروش نام او را در
ليست  24نفره تيم ملي فوتبال ايران براي
حضور در جام جهانــي  2018قرار داده،
فرصت بهبود آمار خود در ليگ قهرمانان
را نخواهد داشت چون ذوبآهن در مرحله
يکهشتم نهايي توسط استقالل ،ديگر
نماينده ايران حذف شد.
تور بزرگ براي جذب
سروش رفيعي

هافبک پيشين الخور قطر و پرسپوليس،
مدنظر مديــران تراکتورســازي تبريز
قــرار گرفت.به گزارش مهر ،باشــگاه
تراکتورســازي تبريــز هنــوز تکليف
ســرمربي فصل آينده خود را روشــن
نکرده اســت .با اين حــال محمدرضا
زنوزي مالک باشگاه تراکتورسازي تبريز
رضا مهاجري را به عنوان مدير سازمان
فوتبــال تراکتورســازي تبريز منصوب
کرد تا ســرمربي فصل گذشــته پديده
پيش از ورود سرمربي بتواند بازيکناني
را جذب کند.زنوزي به مهاجري اعالم
کــرده اســت روي هــر بازيکني که
بخواهد ميتواند دست بگذارد و نگران
مبلغ و بودجه مربــوط به اين موضوع
هم نباشد.شــنيدهها حکايت از حضور
بازيکناني نظير سروش رفيعي در ليست
تراکتورسازي تبريز دارد .اين بازيکن که
ســابقه حضور به عنوان بازيکن سرباز
در تراکتور را هــم دارد بايد درباره اين
پيشنهاد تصميم گيري کند.
عمليات تروريستي در ورزشگاه
ميزبان ايران-مراکش خنثي شد

نيروهاي امنيتي روســيه خبر دادند که
عمليات تروريســتي در ورزشــگاه سن
پترزبورگ را خنثــي کردهاند.به گزارش
فارس ،روزنامه الصباح مراکش خبر داد
که نيروهاي امنيتي روسيه يک عمليات
تروريستي که ورزشگاه سن پترزبورگ
ميزبان تيم ملي ايران و مراکش را مورد
هدف قرار داده بود ،خنثي کردند.
اين روزنامــه ادامه داد :نيروهاي امنيتي
روســيه در چند ماه گذشته حدود ۱۴۰۰
نفر که متهم به همــکاري در عمليات
تروريســتي بودند را بازداشت کرده اند.
اين متهمان با مليتهــاي مختلفي از
جملــه الجزاير ،ســوريه ،تونس و هلند
بودند .تيم ملي کشورمان در جام جهاني
 ۲۰۱۸روسيه قرار اســت در تاريخ ۲۵
خرداد در ورزشگاه سن پترزبورگ مقابل
مراکش بازي کند.

ســرمربي تيم ملي ايران ميگويد از
بازيکنان در ديدار برابر ترکيه بســيار
راضي اســت .او همچنيــن ميگويد
بازيکنان تيم ملي فوقالعاده هستند و
به کارشان سخت ادامه ميدهند.
به گزارش ايسنا ،کارلوس کيروش در
گفتوگو با ســايت فدراسيون فوتبال
درباره عملکرد تيــم ملي برابر ترکيه،
برخي انتقادها و فهرســت نهايي تيم
ملي صحبت کرد.متن اين مصاحبه به
اين شرح است:
ايران در شــرايطي به جام جهاني
رسيد که در  ۹بازي پياپي گلي دريافت
نکرد اما االن واقعيت متفاوت است.
برابر ترکيه تيــم ملي دو گل دريافت
کرد .چگونه شما از عملکرد تيم ملي
در اين بازي خشنود هستيد؟

من از عملکرد تيم خوشحالم به ويژه اگر
شما آمادهسازي و سطحي که اکنون ما
بازي ميکنيم را در نظر بگيريد .چنين
مسابقات دوستانهاي را برگزار ميکنيم
تا دقيقا به تجربه بازي در اين سطح و
رويارويي با تيم با کيفيت اروپايي مثل
ترکيه دست پيدا کنيم؛ تيميکه سطح
متفاوتي نســبت به تيمهاي آسيايي
دارد .بازيکنانم ســخت کار ميکنند.
آنهــا فوقالعاده هســتند و ما به اين
راه ادامه ميدهيم و مثل هميشــه به
عنوان يک تيم روي هر بخش از بازي
کار ميکنيم و هر روز تالش ميکنيم

کيروش:بازيکنانمفوقالعادههستند

که در دفاع بيشتر منســجم و در فاز
تهاجميهم بيشتر تاثيرگذار و نتيجه
بخش باشيم .اين هدف هر روز ماست.
ضمن اين که وقتي ما به گل ميرسيم
اين تالش همه تيم است و وقتي هم
که گل دريافت ميکنيم اين نيز نتيجه
کار همه ما در تيم است .وقتي به گل
ميرسيم ،کسي ستاره نيست و وقتي
هم گل ميخوريم مسووليت فردي با
کسي نيست.
بعد از بــازي برابــر ترکيه همه
انتقادها به سمت يک بازيکن سرازير
شــد؛ روزبه چشــمي .بســياري در
شبکههاي اجتماعي او را مقصر دو گل

خورده برابر ترکيــه معرفي ميکنند.
فکر ميکنيد اين منصفانه است؟

در تيم ما تنها ستاره وجود دارد و اسم
اين ستاره هم «تيم» است .بعد از اين،
اگــر بخواهيم درباره مســووليتهاي
فــردي صحبت کنيم ،تنهــا يک نام
مطرح اســت؛ کارلوس کيروش .اما
صادقانه با طرز تفکري که شما گفتيد،
موافق نيســتم .در اينجــا در ترکيه
ما ســطح متفاوتــي را تجربه کرديم؛
چيزي کــه دقيقا ما بــراي کارمان و
آمادهســازيمان نياز داريم .وقتي ما با
سطح متفاوتي از بازي مواجه هستيم،
با ســطح ديگري از اشتباهاتمان هم
روبــه رو خواهيد بود .امــا اين براي

دايي :خيلي به تيم ملي اميدوارم

آينده روشني در انتظار آزمون است

مهاجم پيشــين تيم ملي فوتبال
ايران درباره عملکرد مليپوشــان
در جام جهاني و سردار آزمون به
صحبت پرداخت.ب ه گزارشايسنا
و به نقل از خبرگــزاري رويترز،
علي دايي ،اسطوره فوتبال ايران
به حمايت از سردار آزمون پرداخت
و ابراز اميدواري کرد که اين بازيکن در جام جهاني
روســيه عملکرد قابل قبولي داشته باشد.دايي که
يکي از بزرگترين بازيکنان قاره آســيا و فوتبال
ايران محسوب ميشــود که براي بايرن مونيخ و
هرتابرلين بازي کرده است ،درباره شرايط ايران نيز
به صحبت پرداخت.علي دايي که با  ۱۰۹گل زده
رکوردار گلزني در فوتبال جهان محسوب ميشود،
گفت :من دوست ندارم درباره خودم صحبتي کنم
ولي ميتوانم اين را بگويم که سردار آزمون در کنار
کسي مثل کريم انصاريفرد بازيکن بزرگي است.
ما مهاجمان جوان خوبي در اختيار داريم که آينده
متعلق به آنهاســت به خصوص سردار که بسيار
جوان است .او آينده روشني دارد .من اميدوارم که
سردار مســير درستي را انتخاب کند و بتواند براي

همه تيم ماست و بخشي از يادگيري
ماست .همان طور که هميشه گفتهام
ما يا ميبريم يا ياد ميگيريم.
پس از بازبيني ديدار برابر ترکيه،
تحليل شما از اين بازي چيست؟

همانطــور اســت که گفتــم .من از
بازيکنانم خيلــي رضايت دارم .هرگز
از مدافعان تيــم چنين ظرفيتي براي
باال نگه داشتن بازي و حفظ حمالت
و حمايت از چهــار و پنج بازيکن در
خط حمله نديده بودم .از اين موضوع
خيلي راضيام که بازيکنان چگونه به
توپ ضربه ميزدنــد و از عقب بازي
ميکردند .مردم هم هرگز چنين چيزي

پنجشنبه  10خرداد  15 1397رمضان 1439
 31می  2018شماره 2450

را از مدافعــان ما نديده بودند و هرگز
اين اتفاق نيفتاده بود؛ براي اولين بار
بود که چنين چيزي را ميديديم ،آن
هم مقابل تيم با کيفيتي چون ترکيه.
اين قدم بســيار بزرگ و رو به جلويي
براي تيم ماست و هرگز خط دفاع ما
با اين کيفيت و اعتماد بازي نکرده بود
و به بازيکنان خط مياني و حمله براي
باال نگه داشتن تيم کمک نکرده بود
بنابراين من از عملکرد مدافعان خيلي
راضي هســتم و همچنان با انسجام
تيميکه هميشه داريم به کارمان ادامه
ميدهيم .شروع بسيار خوبي بود و من
از مديريتي که در اين بازي بعد از يک
هفته کار داشتيم ،رضايت زيادي دارم
و به کارمان ادامه ميدهيم.
درباره فهرســت نهايي تيم ملي
پس از اين بازي ايده جديدي وجود
دارد؟

متاســفانه با توجه به تاخير در شروع
برنامــه آمادهســازيمان ،مــن تنها
ميتوانم فهرســت نهايــي را در روز
چهارم جون ( ۱۴خرداد) اعالم کنم .تا
آن زمان همه گزينهها مدنظر خواهد
بود .مــا اين کمپ را بــا  ۲۴بازيکن
شــروع کرديم و  ۴بازيکن را هم در
فهرســت انتظار داريم که متاســفانه
به دليل محدوديتهاي لجســتيکي
نتوانســتند در اينجا حضور داشــته
باشند.

منظمي:

تي مملــي فوتبال ايــران و تيم
باشگاهي خود نيز موثر باشد.سردار
آزمون که در حا ل حاضر در روبين
کازان روسيه بازي ميکند بعد از
درخشش در ليگ قهرمانان اروپا و
گلزني به تيمهايي همچون بايرن
مونيخ و اتلتيکومادريد ناميبراي
خود دست پا کرد و مورد توجه رسانههاي مختلف
قرار گرفت.علي دايي در ادام ه صحبتهايش،اضافه
کــرد :جام جهاني ميتواند براي خيلي از بازيکنان
سکوي پرتابي باشد تا خيلي از مسائل را تغيير دهد.
من تقريبا مطمئن هســتم که سردار از روسيه به
باشــگاه بزرگي خواهد رفت.اسطوره فوتبال ايران
در پايان صحبتهاي خود درباره پيشبينياش از
عملکرد تي مملي ايران در جام جهاني  ۲۰۱۸روسيه
 ،گفت :من خيلي اميدوار هســتم که اين تيم در
جام جهاني عملکرد خوبي داشــته باشد و در ادامه
قهرمان آسيا شود .ما تيم خوبي داريم و براي هيچ
تيم آسيايي آسان نيست که برابر ما بازي کند و اگر
بتوانيم همين شيوه را حفظ کنيم ،دليلي براي موفق
نشدن نداريم.

هفته آينده داستان حقوق سيچلو تمام ميشود

دبير فدراسيون واليبال گفت :کادر
فني تيم ملي «ب» ايراني اســت
و هفتــه آينده معرفي ميشــود
تــا تمريناتشــان را از  ۱۹خرداد
آغاز کنند.اميرحســين منظميدر
گفتوگــو با ايســنا ،درباره عدم
حضــور خوان ســيچلو در ايران
براي گفتوگو با مســئوالن فدراسيون واليبال در
رابطه با ادام ه همــکاري و هدايت تي مملي «ب»
در بازيهاي آسيايي  ۲۰۱۸جاکارتا و صحبتهاي
احمد ضيايي در مورد ســپردن هدايت تي مملي در
بازيهاي آســيايي توسط کادر فني ايراني با وجود
ماهها تالش براي جلب رضايت سيچلو ،اظهار کرد:
در اين که کادر فني ايراني در بازيهاي آســيايي
هدايت تي مملــي «ب» واليبال را بر عهده خواهد
گرفت و ادام ه همکاري با ســيچلو منتفي اســت،
پنهان کاري در کار نيســت .اولويت فدراســيون
واليبال بر ادام ه همکاري با اين مربي آرژانتيني بود،
ولي با توجه به صعود تيم سيهنا به ليگ برتر واليبال
ايتاليا گويا ســيچلو عالقهاي به هدايت تي مملي
«ب» ندارد و ذهنش درگير رقابتهاي ســري A

است.دبير فدراسيون واليبال ،ادام ه
داد :ما عالقه داشتيم تا سيچلو به
قولش عمل کند و به ايران بيايد و
با او درباره برنامه و خواستههايش
صحبت کنيم ،اما هر چه پيغام و
پسغام فرستاديم پاسخي نگرفتيم.
پس از اين که ضيايي با او تماس
گرفته بود معلوم شــد که ادام ه همکاري با سيچلو
منتفي است.او در ادام ه صحبتهايش گفت :تصميم
بر اين شده تا هدايت تي مملي «ب» به کادر فني
ايراني سپرده شود و مطمئنا با اين ترکيب نيز تيم
ملي نتيج ه خوبي ميگيرد.دبير فدراسيون واليبال در
جواب اين سوال که چرا سيچلو با وجود ماهها عدم
حضور در ايران از فدراســيون واليبال مبلغي قابل
توجه به عنوان حقوق دريافت ميکرده و اين که چرا
و چگونه در سال  ۲۰۱۵چنين قراردادي امضا شده
است ،پاسخ داد :در اين که در آن زمان اين قرارداد
به اين صورت تنظيم شــده است ،هيچ اطالعاتي
ندارم .منتظر هستيم تا سيچلو در هفتههاي آينده به
ايران بيايد تا قراردادش را فسخ کنيم و داستان اين
حقوقها نيز تمام شود.

گل محمدي:

رييس اداره کل ورزش و جوانان استان تهران
در پاسخ به اعتراض جمعي از پيشکسوتان
کشتي بر نحوه ثبتنام از کانديداي رياست
هيات کشتي استان تهران ،گفت :ثبت نام
طبق زمان قانوني اعالم شده ،انجام شده و
ديگر تمديد نخواهد شد.رضا گل محمدي
در گفتوگو با ايسنا ،در خصوص اعتراض
 ۳۰نفر از پيشکسوتان کشتي هيات استان

ثبت نام هيات کشتي تهران قانوني بود و تمديد نميشود

تهران جلوي در فدراســيون کشــتي در
خصوص نحوه اطالع رساني براي ثبتنام
در انتخابات هيات کشتي استان تهران ،اظهار
کرد :ما از طريق ســايت اداره کل ورزش و
جوانان استان تهران و يک روزنام ه ورزشي
در خصــوص ثبتنام بــراي کانديداتوري
رياســت هيات کشتي استان تهران اطالع
رساني جامع و کاملي داشتيم و مهلت ۱۰

هیــأت موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد
سند رســمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی برابر رأی شــماره
 139760301060000541هیــأت اول موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک
ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم اقدس احمدی فرزند مســبب به
شــماره شناسنامه  1026صادره از زنجان در شش دانگ یک باب خانه به مساحت
 82/81مترمربــع پــاک  962فرعی از  100اصلی واقــع در قریه عمروآباد ورامین
خریداری از مالک رسمی آقای محمدعلی شیرکوند احد از ورثه ابوالقاسم شیرکوند
محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز
آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض
خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ،ظرف مدت دو ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت
انقضــای مذکور وعــدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد
شد.ث/م.الف 81
تاریخ انتشار نوبت اول 97/2/26 :تاریخ انتشار نوبت دوم97/3/10 :
محمد رحیم پور راینی – رئیس ثبت اسناد و امالک
حصر وراثت /آقای علی اســماعیلی عقیل آبادی به شــماره شناســنامه  26مطابق
دادخواســت تقدیمی به کالســه پرونده 93-1-97از این شــعبه درخواست گواهی
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان موســی افشــار به شماره
شناســنامه  1107در تاریخ  91/3/6اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه
حین الفوت آن مرحوم منحصر به فرد است به  -1 :بابک افشار ش ش  9036ت ت
 62/10/26تهران فرزند متوفی-2/علی افشــار ش ش  60464ت ت  67/2/11تهران
فرزند متوفی-3/جواد افشار ش ش  69693ت ت  65/12/5تهران فرزند متوفی-4/
زری حســین زاده ش ش  523ت ت  45/7/10چاراویماق همســر متوفی و مرحوم
ورثه دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات مقدماتی،درخواست مذبور را باستناد ماده
 361قانون امور حســبی در یک نوبت آگهی مــی نماید تا هر کس اعتراضی دارد و
یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به این
شعبه تقدیم دارد واال گواهی مربوط صادر خواهد شد
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف مالرد  477الف م
رای دادگاه//پرونده کالســه 9609982660600473شعبه  3دادگاه عمومی حقوقی
شهرســتان مالرد /خواهــان  :آقای اصغر ثابت قدم فرزند علی به نشــانی تهران-

روزه براي ثبتنام کانديداها روز دوشــنبه
هفتم خرداد ماه به اتمام رسيد و ديگر تمديد
نخواهد شد.وي گفت :اگر معترضان بر اين
باور هســتند که اطالع رســاني به خوبي
صورت نگرفته اســت و آنها نتوانستهاند در
زمان اعالم شده براي کانديداتوري هيات
کشتي استان تهران ثبتنام به عمل آورند
چطور پس چهرههاي شــاخص کشتي از

ثبتنام اطالع داشــتند و طبق زمان اعالم
شده ،ثبتنام آنها براي کانديداتوري رياست
هيات کشتي انجام شده است.گل محمدي
خاطر نشــان کرد :مدارک تمام  ۱۰نفري
که براي کانديداتوري هيات کشتي استان
تهران ثبتنام کردهاند به صورت کامل به
حراست وزارت ورزش و جوانان ارائه شد تا
پس از بررسي مدارک آنها از سوي وزارت

شــهریار-مالرد/خوانده:آقای علیرضا خزایی /خواســته -1 :استرداد مال ( منقول)
 -2تنفیذ قرارداد ( غیرمالی) /رای دادگاه  :در خصوص دعوی آقای اصغر ثابت قدم
بطرفیت آقای علیرضا خزایی به خواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر
تنفیذ فسخ مبایعه نامه شــماره  1323مورخ  1394/8/10و الزام خوانده به استرداد
مبیع به انضمام هزینه های دادرســی بدین توضیح که خواهان اظهار داشــته است
اینجانب به موجب مبایعه نامه فوق اقدام به فروش یک باب مغازه به خوانده نمودم
و بــا توجه به اینکه خوانده بابت ثمن معاملــه  16فقره چک صادر نموده و تعهد به
پرداخت نموده اســت و از طرفی در ظهر مبایعه نامه توافق گردیده که اگر یک فقره
از چک ها برگشــت بخورد و منجر به صدور گواهی عدم پرداخت گردد فروشــنده
حق فســخ معامله را خواهد داشــت اکنون چندین فقره از چک ها برگشت خورده و
منجر به صدور گواهی عدم پرداخت گردیده و اینجانب با ارسال اظهارنامه پیوستی
مراتب فسخ را اعالم نموده ام لذا به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارم با عنایت
به محتویات پرونده اوال مطابق مبایعه نامه شــماره  1323مورخ  94/8/10خواهان
یک باب مغازه به متراژحدود  20متر به خوانده فروخته است که این مبایعه نامه به
امضای طرفین رسیده است و مفروز گردیده است که ثمن معامله به موجب  16فقره
چک که مشــخصات آنها در ظهر مبایعه نامه مقرر گردیده است پرداخت گردد ثانیا
مطابق توافق ظهر مبایعه نامه مذکور طرفین توافق نموده اند که در صورت برگشت
هر کدام از چک ها از سوی خریدار معامله فسخ و از درجه اعتبار ساقط میگردد که
مطابق با دالیل ارایه شده از سوی خواهان دو فقره از چک های صادر شده به شماره
هــای  649990به مبلغ  9میلیون تومان و  649996به مبلغ  15میلیون تومان هر دو
به عهده بانک رفاه کارگران منجر به عدم پرداخت و صدور گواهینامه عدم پرداخت
گردیده است ثالثا با توجه به برگشت چک های مذکور شرایط فسخ ایجاد و خواهان
به موجب اظهارنامه ضم دادخواســت مراتب فســخ را اعالم نموده است لذا دادگاه
دعوی خواهان را مقرون به صحت تلقی و مســتندا به مواد 10،219،223،244،449
قانون مدنی و مواد  515،519قانون آیین دادرسی مدنی حکم به تایید و تنفیذ مبایعه
نامه شماره  1323مورخ  94/8/10فی ما بین خواهان و خوانده و محکومیت خوانده
به استرداد مبیع و پرداخت هزینه دادرسی وفق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم
مــی دارد رای صادره غیابی و ظــرف  20روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این
دادگاه و ســپس ظرف  20روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان
تهران است.
رئیس شعبه سوم حقوقی مالرد –مهدی حسینعلی زاده  476الف م
رای دادگاه /در خصوص دعوای رضا چهامحالی با وکالت از حامد توکلی بطرفیت
عاطفه غالم نژاد بخواسته مطالبه وجه سفته بشماره 77789،77788،77789،77787
به مبلغ هشــتاد میلیون ریال و خسارت دادرســی و تاخیر تادیه دادگاه به توجه به

ورزش و جوانــان زمان برگزاري انتخابات
هيات کشتي استان تهران مشخص شود.
وي ادام ه داد :همچنين بــراي اين که در
برگزاري انتخابات شــائبهاي پيش نيايد،
انتخاب پنج هيات کشتي شهرستانها که
قرار است در مجمع انتخابات شرکت کنند
زير نظر اداره کل ورزش و جوانان اســتان
تهران انجام خواهد شد.
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اخبار
مدت مصدوميت
محمد صالح مشخص شد

محمد صالح ســتاره تيم ملي مصر که
ازناحيه کتف مصدوم شــده بود ،سه هفته
دور از ميادين خواهد بود.به گزارش باشگاه
خبرنــگاران جوان؛محمد صالح ســتاره
مصري تيم ليورپول کــه در فينال ليگ
قهرمانان اروپا بــا ضربه راموس مصدوم
شده بود ،ســه هفته دور از ميادين خواهد
بود.به اين ترتيب صالح بازي نخست تيم
ملي کشــورش را در جــام جهاني 2018
مقابل اروگوئه از دست ميدهد و احتماال
از بــازي دوم و ديدار تيم ملي مصر مقابل
ميزبان جام جهاني يعني روسيه ميتواند ،
فراعنه را همراهي کند.
سعيد معروف به تيم واليبال
سيهنا ايتاليا پيوست

پاسور خالق و خوش فکر تيم ملي به تيم
«ســيه نا» ايتاليا پيوست و شاگرد سيچلو
شــد.به گزارش مهر ،سعيد معروف پاسور
تيم ملي قراردادي دو ساله با تيم «سيه نا»
ايتاليا بست و شاگرد سيچلو شد.تيم «سيه
نا» به تازگي و با هدايت خوان سيچلو به
سري  Aايتاليا صعود کرده است و حال اين
تيم قرار دادي دو سال با پاسور خوش فکر
واليبال ايران بسته است.
دستياران کرانچار
در تيم المپيک مشخص شدند

مديــر تيم فوتبال المپيک کشــورمان از
معرفي دستياران زالتکو کرانچار خبر داد.
به گزارش تســنيم ،اعضاي کادرفني تيم
فوتبال المپيک کشورمان مشخص شدند
و براين اســاس رضا شاهرودي و محمود
کريميبه همــراه يک مربي بدنســاز و
يک مربي دروازهبانها از کشور کرواسي
قرار اســت زالتکو کرانچار را در اين تيم
همراهي کنند.حميد اســتيلي ،مدير تيم
فوتبال المپيک کشــورمان بــا تأييد اين
خبر به خبرنگار تسنيم گفت :شاهرودي
با شايســتگي تمام انتخاب شده است و
کريميهم دســتيار ديگر کرانچار خواهد
بود که البته او هنوز بر ســر مسائل مالي
با فدراســيون به توافق نرســيده است و
اگر اتفاق خاصي رخ ندهد ،حضور او هم
قطعي ميشود.
بازيکن تيم ملي فوتبال ايران
رسما به تيم شارلوا بلژيک پيوست

علي قليزادههافبک ملي پوش ايراني به
تيم شارلوا بلژيک پيوست و همبازي کاوه
رضايي در اين تيم شــد.به گزارش مهر،
ســايت باشگاه شــارلوا دیروز در خبري
اعالم کرد که علي قليزاده بازيکن فصل
گذشــته تيم ســايپا به اين تيم بلژيکي
پيوسته اســت.قرارداد قلي زاده با شارلوا
دو ساله اســت .قلي زاده در حال حاضر
در ليســت نهايي تيم ملي فوتبال ايران
براي حضور در جام جهاني روســيه قرار
گرفته اســت.کاوه رضايي ديگر بازيکن
ايراني تيم شــارلوا است که سال گذشته
به اين تيم ملحق شد.

وجود اصل ســفته در ید خواهان که ظهور در اشــتغال ذمه خوانده دارد و مستند
خواهان مصون از ایراد و انکار باقی مانده است و وصف تجریدی در اسناد تجاری
که حاکی از موضوعیت ســند تجاری بدون توجه به منشاء دین دارد و از آن اماره
مدیونیت اســتنتاج می گردد و اینکه خوانده در دادگاه حضور نیافته و دلیلی دال بر
پرداخت وجه سفته و برایت ذمه خویش به دادگاه ارایه نداده است و با توجه به اصل
اســتصحاب اشــتغال ذمه وی احراز می گردد فلذا دادگاه مستندا به مواد 249،309
قانون تجارت و مواد  198،519،522قانون آیین دادرســی مدنی حکم به محکومیت
خوانده به پرداخت مبلغ هشــتاد میلیون ریال و کلیه هزینه های دادرسی اعم از حق
اتلوکاله وکیل بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ  1065000ریال بابت خســارت
دادرســی در حق خواهان می نماید .اجرای احکام مکلف اســت مبلغ خسارت تاخیر
تادیه را براســاس شاخص اعالمی از ســوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
محاسبه و از زمان سررسید سفته تا زمان پرداخت از خوانده وصول و به خو اهان
ایصال نماید.رای صادره غیابی و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در
این دادگاه می باشد.
قاضی مشاور شورا شعبه اول حل اختالف مالرد-طارمی  475الف م
آگهــی ابالغ اجرائیه کالســه 9600102( 139604001109000075 :اجرای اســناد
رســمی قرچک) بدینوســیله به متعهد :آقای احد زلقی (ذلقی) نام پدر :احمد شماره
ملی 4849495583 :شــماره شناســنامه 1068 :صادره از ازنا الیگودرز به نشانی:
ورامین – بلوار امام رضا(ع) – باغ صالح – منازل بنیاد شهید پالک  92و به نشانی:
ورامین – بلوار امام خمینی رضا – باغ صالح – منازل بنیاد شهید پالک  92بدهکار
پرونده کالســه  139604001109000075که برابر گزارش مأمور ابالغ اداره پست
نشــانی شما شناخته نگردیده و بستانکار نیز آدرس صحیح شما را معرفی ننموده
است و برای این اداره محرز نمی باشد ،ابالغ می گردد که برابر سند نکاحیه شماره
 ،8668تاریخ ســند 1387/02/15 :تنظیم شــده در دفتر ازدواج شماره  1قرچک بین
شــما و خانم خدیجه براتی شــریف تعداد  300قطعه ســکه طالی تمام بهار آزادی
عندالمطالبه بدهکار می باشــید که بر اثر عدم پرداخت بدهی بســتانکار درخواست
صدور اجرائیه نموده و پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و به کالسه فوق در
واحد اجرا ثبت اسناد قرچک مطرح می باشد لذا به درخواست بستانکار و طبق ماده
 18/19آئین نامه اجرائی مفاد اســناد رسمی به شما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار
این آگهی که تاریخ اجرائیه محســوب است فقط یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار
محل چاپ و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام
و در غیراینصورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما
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