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برای روزهای سخت استقالل خودم را آماده کردهام

خرید جدید استقالل میگوید که همکاری با شفر نکته مثبتی
بــرای کارنامه او خواهــد بود.به گزارش مهر ،فرشــاد محمدی
مهــر خرید جدید تیم فوتبال اســتقالل درباره حضور در جمع
آبی پوشان به سایت باشگاه استقالل ،گفت :من در خانواده فوتبالی
بزرگ شــدم و همه دوســتان من میدانند که عاشق استقالل
بودم و حاال نیز به آرزوی خودم رســیدم و از این موضوع خیلی
خوشحالم.وی افزود :رســیدن به استقالل هدف اول من بود اما
من به دنبال درخشــش در تیمیهســتم که همیشه عاشق آن

بــودم .میدانم که کار ســختی دارم و چند نفر نیز
این موضوع را به من گفتند اما در سختیها میتوان
پیشــرفت کرد و من خودم را برای روزهای سخت
آماده کرده ام.خرید تازه اســتقالل درباره دیدارهای
حساس استقالل در هفتههای ابتدایی فصل و حضور
در لیگ قهرمانان آسیا ،عنوان کرد :استقالل باشگاه بسیار بزرگی
است و همواره دیدارهای حساسی پیش رو دارد .من برای شروع
فصل و بازیهای بزرگ لحظه شــماری میکنم .استقالل چه از

ورزشی
لحاظ بازیکن و چــه از لحاظ کادر فنی و مدیریتی
شرایط خوبی دارد و مشکلی برای دیدارهای ابتدای
فصل وجود ندارد.محمدی مهر در پایان صحبتهای
خود خاطر نشــان کرد :استقالل فصل گذشته تیم
بسیار خوبی بود و با توجه به حفظ این تیم و افزایش
شناخت آقای شفر ،نتیجه گرفتن برای استقالل آسان تر از فصل
گذشته باشد .من برای کسب موفقیت و جام به استقالل آمدم و
میدانم که همه مجموعه نیز این هدف را دنبال میکنند.
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شوک به آرژانتین؛النزینی جام جهانی را از دست داد
هافبکتهاجمیتیمملیآرژانتینرباطصلیبیپارهکردوجامجهانیراازدستداد.فدراسیون
فوتبالآرژانتینرسمااعالمکردکهمانوئلالنزینی،هافبکتیمملیآرژانتینوعضوباشگاه
وستهامانگلیسبهدلیلمصدومیتازناحیهرباطصلیبی،جامجهانیروسیهراازدستداد.
النزینیدرتمریناتروزجمعهآرژانتینرباطصلیبیپارهکرد.سمپائولیبهاینبازیکناعتقادزیادی
داشتو او رامکملخوبیبرایلیونلمسیمیدانست.

هفته سوم لیگ ملتهای والیبال

ضربه مهلک خودیها به پرسپولیس

دیوارچین فرو ریخت
تیم ملی والیبال ایران موفق شــد در نخستین
دیدارش در هفته ســوم لیگ ملتهای والیبال
 ۲۰۱۸با نتیجه ســه بر صفر چین را شکســت
دهد و با ســه پیروزی و چهار شکســت به رده
یازدهم صعود کند .به گزارش ایسنا ،هفته سوم
لیگ ملتهای والیبال از روزجمعه در گروههای
چهارگانه و با برگزاری هشت دیدارپیگیری شد
که در یکی از این دیدارها تیم ملی والیبال ایران
رو در روی تیم ملی چین که هدایت آن بر عهده
رائول لوزانو سرمربی پیشــین تیم ملی والیبال
ایران بود ،قرار گرفت که در پایان ملی پوشــان
والیبال ایران موفق شــدند با نتیجه سه بر صفر
به پیروزی برســند .در ســوی مقابل ،شاگردان
لوزانو که با پیروزی برابر فرانســه با انگیزههای
زیادی پا به دیدار با ایران گذاشته بودند در برابر
انگیزه و جنگندگی بازیکنــان ایران کم آوردند
تا با قبول چهارمین شکستشان شش امتیازی
باقی بمانند و به انتهای جدول نزدیکتر شــوند.
در این دیدار برای تیم ملی والیبال ایران سعید
معروف ،میــاد عبادیپور ،امیر غفــور ،فرهاد
قائمی ،ســامان فائزی و علی شفیعی وارد زمین
شدند و در سوی مقابل جیانگ ،جی ،ژانگ ،لیو،
رائو و میائو شــش بازیکن ابتدایــی لوزانو برای
دیدار با ایران بودند.
ست نخست؛  ۱۹ - ۲۵ایران

ست نخســت بازی پایاپای آغاز شد و تا امتیاز ۸
بر  ۶که دو تیم راهی زمان استراحت فنی نخست
شدند هیچ تیمیبرتری خاصی بر دیگری نداشت
امــا پس از این وقفــه تک دفــاع دیدنی فائزی
اختالف را به سه امتیاز به نفع ایران افزایش داد.
تیم ایران که نسبت به دو هفته گذشته سرحالتر
و جنگندهتر ظاهر شده بود موفق شد با شناسایی
مهاجمان حریف و یک دفاع دیگر بازی را  ۱۱بر
 ۷به سود خود کند .تنشهای روز قبل در جریان
تمرین دو تیم باعث شده بود بازیکنان هر دو تیم
با تعصــب خاصی بازی کنند و حتــی در امتیاز
 ۱۱بر  ۹درخواســت ویدئو چک از ســوی لوزانو
و اعتراضهای ســعید معروف نشان از این قضیه
داشت .پس از این امتیاز بازیکنان چین دو امتیاز
سرویس از ســاعدهای متزلزل دریافت کنندگان
ایران کســب کردند تا اختالف به حداقل برسد و
کوالکویچ مجبور به درخواســت زمان استراحت
شــود.هرچند دو تیم در امتیاز  ۱۶بر  ۱۳به سود
ایران وارد زمان استراحت فنی دوم شدند اما اعالم
خطــای پنجه دو ضرب از معروف باز هم اختالف
را کاهش داد اما در ادامه دو امتیاز ســرویس که
معروف و عبادی پور از شــاگردان لوزانو گرفتند
اختــاف را به چهار امتیاز برتری به ســود ایران

در حالــی کــه در لیگهای معتبــر اروپایی
بازیکنان منافع باشگاه را به منافع شخصی خود
ترجیح میدهند ،برخی از بازیکنان پرسپولیس
در حــال ضربه وارد کردن بــه پیکره این تیم
هســتند .به گــزارش ورزش  ،11در حالی که
با آمدن برانکو ایوانکوویچ پرســپولیس ره صد
ســاله را یک شبه پیمود ،اکنون با بی معرفتی
بازیکنانی روبرو شده است که در این تیم رشد
کردند  ،در این تیم دیده شــدند و در این تیم
به اوج رسیدند و حاال هر کدام ضربه سنگینی
بر پیکره باشگاه وارد کرده اند .به لطف مهدی
طارمــیو محرومیتهایی کــه بخاطر او برای
پرســپولیس اتفاق افتاد اکنون این باشــگاه
بــا میلیونها هــوادار در حال وارد شــدن به
بحرانهای جدیدی است.

افزایش دادند و در اواخر ســت نیز سرویسهای
هدفدار بازیکنان ایران و اشتباهات فردی چینیها
باعث شد تا ست نخست  ۲۵بر  ۱۹به سود ایران
به پایان برسد.
ست دوم؛  ۲۰-۲۵ایران

در ست دوم بازیکنان ایران که بسیار با روحیه تر
وارد زمین شده بودند در همان ابتدا سه بر صفر
از چین جلو افتادند .دفاع روی تور قدرتمند ایران
در ایــن بازی امان چینیهــا را بریده بود و چند
دفاع دیدنی باعث شد تا در زمان استراحت فنی
نخســت حساب کار  ۸بر  ۳به ســود ایران شود.
در ادامه ســت ،شــاگردان کوالکویچ راحتتر از
حریــف کار کردند و ضعف مشــهود چینیها در
رســاندن توپهای اول به پاســور باعث شد در
حالی که ست برای چین از دست رفته بود لوزانو
درخواســت زمان اســتراحت کند تا الاقل با این
وقفــه روند امتیازگیری ایران را قطع کند اما این
وقفه هم موثر نبود و باز هم شــاگردان کوالکویچ
بودنــد که در امتیاز  ۱۶بــر  ۸وارد دومین زمان
استراحت فنی شــدند .هرچه به اواخر ست دوم
نزدیکتر میشدیم شرایط برای چین بدتر میشد
و با اختالف امتیازی که ایجاد شــده بود ایران در
آستانه پیروزی در ست دوم قرار گرفت .کوالکویچ
هم در این زمان به برخی بازیکنان جوان فرصت
بازی داد و در پایان ایران موفق شــد ســت دوم
را نیز با نتیجه  ۲۵بر  ۲۰به ســود خود به پایان
برساند.
ست سوم؛  ۱۵-۲۵ایران

در ست سوم چینیها که چیزی برای از دست دادن
نداشتند با ســرویسهای ریســکی و قدرتمند
باعث شــدند تا توپهای نخســت بــه خوبی به
معروف نرسد تا با چند دفاع روی تور سه بر صفر
جلو بیفتند و نشــان دهند که حریف دست و پا
بســتهای نیســتند اما با رفتن قائمیبه منطقه
ســرویس دریافتهای چینیها با مشکل مواجه
شــد و دو تیم در امتیاز  ۶به تســاوی رسیدند و
حتی این ایــران بود که زودتر از حریف به امتیاز
هشــت رســید تا برتریاش از ابتــدای بازی را
باز هم پس بگیرد.در ادامه بازیکنان ایران که مسلط تر
کار میکردنــد با کار تیمیخــوب اختالف را در
امتیاز  ۱۲بر  ۸به چهار امتیــاز افزایش دادند تا
لوزانو که بســیار عصبانی بود درخواســت زمان
استراحت کند اما این عصبانیت لوزانو به بازیکنان
تیمش نیز منتقل شد تا با یک دفاع دیگر از فائزی
و اشتباهات فردی پشت سر هم از بازیکنان چین،
ایران به یک باره  ۷امتیاز برتری ایجاد کند و بازی
 ۱۵بر  ۸شود و تیم ملی ایران در آستانه سومین
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بازی در اروپا بود برسد ،که رسید .درست است
که جدایی او کمیمتفاوت تر از دیگر بازیکنان
بود اما جدا از ســن و ســال ،غیرت و معرفت
به تیمیکه تورا از هیچ به اوج رســانده است،
جوان و با تجربه نمیشناســد .محرمیبازیکن
با کیفیتی بود کــه اگر یک فصل دیگر نیز در
جمع سرخ پوشان میماند میتوانست حتی در
تیمیبزرگتر از دینامو زاگــرب بازی کند ،آن
هم در زمانی که پرســپولیس واقعا به حضور
وی احتیاج داشت اما این بازیکن نیز وضعیت
باشگاه را نادیده گرفت و موفقیت احتمالی خود
را به موفقیتهای باشگاه ترجیح داد.
محسنمسلمان:

فرشاد احمدزاده:

پیــروزیاش در لیــگ ملتها قرار گیــرد .بازی
بی نقــص بازیکنان ایران برابــر چین و عملکرد
موفق در ســرویس و دفاع روی تــور ایران را به
پیروزی در ســت ســوم نزدیکتر کرد و در پایان
تیم ملی ایران موفق شــد با نتیجه  ۲۵بر  ۱۵و با
اختالف فاحش به پیروزی برســد و در مجموع با
نتیجه سه بر صفر پیروز بازی شود.
غفور بهترین بازیکن دیدار
والیبال ایران -چین شد

امیر غفور با کســب  ۱۹امتیــاز بهترین بازیکن
دیــدار والیبــال ایران با چین شــد.پس از پایان
دیــدار تیمهای ملــی والیبال ایــران با چین در
نخستین روز از هفته سوم لیگ ملتهای والیبال
 ۲۰۱۸که با برتری قاطع و ســه بــر صفر ایران
پایان یافت ،امیر غفور با کســب  ۱۹امتیاز عنوان
امتیاز آورترین بازیکن میدان را به خود اختصاص
داد و در کنــار میالد عبادی پــور که  ۱۴امتیاز
کسب کرد نقش مهمیدر کسب سومین برد ایران
داشت.در ســوی مقابل ،ژانگ با کسب  ۱۶امتیاز
یکی از بهترینهای تیمش بود اما حتی درخشش
او در کنار جیانگ که  ۱۳امتیاز کسب کرد برای
چینیها کافی نبود.

پیروزی لهستان مقابل ایتالیا
و شکست خانگی ژاپن

اما در سایر دیدارها و در آغاز هفته سوم رقابتها
ودر حســاسترین بازی گروه  Jدو تیم ایتالیا و
لهســتان به مصاف هم رفتند کــه در پایان این
لهستان صدرنشــین بود که موفق شد در روزی
که ســتارههایی همچون زایتسف و خوان تورینا
آتــزوری را همراهی نمیکردند با نتیجه ســه بر
دو به برتری برســد تا ضمن به فراموشی سپردن
باخت عجیب در هفته گذشــته برابــر آلمان با
کسب ششمین بردش شــانزده امتیازی شود و
در صدر جدول باقی بماند .ایتالیا هم که سومین
باخت متوالیاش را تجربه کــرد .در دیگر دیدار
برگزارشده و از همین گروه تیم ملی ژاپن میزبان
بلغارســتان بود و در روزی که چشــم بادامیها
نشــانی از بازیهای خوبشان در دو هفته نخست
نداشتند در برابر هواداران پرشورشان با نتیجه سه
بر صفر شکســت خوردند تا با همان سه پیروزی
و  ۹امتیاز به رده دهم ســقوط کنند .بلغارستان
هم با این برد روحیه بخش از نظر تعداد پیروزی
و امتیاز با ژاپن مســاوی شــد اما به دلیل معدل
بهتر بــه رده نهم صعود کرد .ســتهای بازی با
امتیازهای  ۲۵-۲۱ ،۲۵-۱۴و  ۲۹-۲۷به ســود
بلغارها پایان یافت.

میرزاجانپور
بهکاستالناایتالیاپیوست

دریافت کننده تیم ملی والیبال ایران به لیگ
والیبــال ایتالیا رفت .به گــزارش خبرگزاری
تســنیم ،مجتبی میرزاجانپور ،دریافت کننده
تیم ملی والیبال ایران ،قراردادش را با باشــگاه
«کاستالنا گروته» ایتالیا به امضا رساند تا دیگر
لژیونر والیبال ایران در فصل آینده باشــد .این
تیــم در فصل گذشــته ســری  Aایتالیا با 3
پیروزی 23 ،شکست و تنها  10امتیاز ،تیم آخر
جدول  14تیمی سری  Aبود.

بازیکن کم آوازه ای که در تراکتور سازی بازی
میکرد و اســمیاز او بر ســر زبانها نیفتاده
بود که برانکو او را به پرســپولیس آورد ،به او
اعتمــاد کرد  ،به او بازی داد ،مانند یک پدر از
او حمایت کرد تا بــا اعتمادبه نفس باال بازی
کند ،دوبار جام قهرمانی را به باالی سر ببرد و
تبدیل به یک ستاره در باشگاه بزرگی همچون
پرسپولیس بشــود .حال این بازیکن که همه
چیز خود را از باشــگاه و برانکــو دارد در این
روزهای ســخت و پریشــان پرسپولیس که از
نقل و انتقاالت محروم اســت ،راه خود را جدا
کرده و خیلی راحت به باشــگاه پشت کرده و
بدون در نظر گرفتن شرایط باشگاه سر از لیگ
لهستان در آورده است و آن هم در تیم انتهای
جدولی این کشور ،آیا باز ی در یک تیم ضعیف
لهستانی به پیشرفت او کمک میکند یا بازی
در پرسپولیس؟!
کمال کامیابی نیا:

بهتریــن پاســور ایــران و یکــی از بهترین
بازی سازهای چند ســال اخیر لیگ ایران که
شایســتگی فراوانی حتی برای حضور در تیم
ملی ایران را داشت .بازیکنی که قبال هم یکبار
به پرســپولیس آمد اما بــه دالیلی دوباره به
تیم اصفهانی بازگشت اما بار دوم عملکرد این
بازیکن فوق العاده بود و یک تنه میانه زمین را
در اختیــار گرفته بود و همه کار میکرد برای
تیمش و با پاسهای دقیق او بود که بازیکنانی
امثال طارمیبــرای دو بار متوالی توانســتند
آقای گل لیگ ایران بشــوند .اما مســلمان به
دلیل رفتارهای نا مناسب در باشگاه و تمسخر
بازیکنــان دیگر و دیگر موارد انضباطی  ،تمام
تواناییهای فنی خود را زیر ســوال برد و مورد
غضب پیرمرد کروات قرار گرفت به طوری که
تقریبا یک نیــم فصل کامل را از روی نیمکت
دنبــال کرد .شــاید دلیل رفتارهای اشــتباه
مســلمان غروری بود که بعد از درخشش در
پرسپولیس به او دست داده بود .اما حداقل این
بازیکن تا دقیقه آخر در باشــگاه ماند و اعالم
کرد که مطیع تصمیم کادر فنی است که بماند
یــا برود و بعد از اینکــه برانکو گفت نیازی به
حضور مســلمان ندارد ،خواسته یا نا خواسته
مهندس پرسپولیس نیز از این باشگاه جدا شد
و بار دیگر به تیم ذوب آهن اصفهان پیوست.
وحید امیری:

بازیکن معمولی در نفت تهران که خدا میداند
اگر برانکو او را به پرســپولیس نمیآورد اکنون
چــه بــه روزش میآمد.هافبک کــم تجربه و
گمنامیکه شــاید در رویای خود نیز حضور و
تبدیل شدن به یک ستاره در باشگاه پرسپولیس
را نمیدید اما برانکو بــه او نیز اعتماد کرد و با
حمایتهای خود ایــن اعتماد به نفس را در او
به وجود آورد که میتواند ستاره درخشانی در میانه
زمین باشــد که حتی خود را در حد پوشیدن
لباس تیم ملی ایران بدانــد اما در جواب  ،این
بازیکن بخاطر منافع مالی حاضر شد ارزشهای
باشــگاه را زیر پا بگذارد و ســر از لیگ ترکیه
در آورد.
صادق محرمی:

جوان جویای نامیکه الحق استعداد فراوانی در
فوتبال دارد که مطمئنا در آینده خبرهای زیادی
درباره موفقیتهای او به گوش خواهد رســید.
بازیکن موثری کــه رفته رفته برانکو را مجبور
کرد تا به طور فیکس در زمین حضور داشــته
باشــد تا بیشتر دیده شود و به آرزوی خود که

زمان هیچ اثری بر کریستیانو رونالدو ندارد

خبرهای آمادگی کریستیانو رونالدو در فاصله چندروز مانده به رقابتهای جام
جهانی به حدی باالست که خاطرات اوایل دوران حضور او در الدترافورد زنده
شده است .به گزارش ورزش  ،11پیش از برگزاری دیدار دوستانه تیمهای ملی
پرتغالوالجزایر ،خبرهاییمبنیبرآمادگیبسیارباالیرونالدومطرحمیشدکه
بهنظرمیرسیداینصحبتهایپیدرپیبیشتربرایافزایشروحیهاینابرستاره
باشد!کسیازتهقلبباورنمیکردکهرونالدودرآخرینجامجهانیاحتمالیاش
آمادگی زاید الوصفی را داشــته باشد .شاید بحث فراتر از مهار و این حرفها
باشــد ،او باید برابر مدافعینی به میدان برود که شــناخت خوبی از آنها دارد،
مهدی بن عطیه و ســرخیو راموس و جرارد پیکه مردانی هستند که حتی
تشخیص گامهایشان همانند روز برای رونالدو قابل تشخیص است! با این اوضاع
آیا جایی برای متوقف کردن او توسط روزبه چشمیو مرتضی پور علی گنجی
باقیخواهدماند!؟
آگهی مفقودی
برگ ســبز خودرو پراید  ،132مدل ،88ســفید روغنی به پالک  128 - 54س  16به
شماره موتور  3119366و به شماره شاسی S1422288111979متعلق به خانم صغری
فتاحی حسن آباد به کدملی  4430555141مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

بازیکــن فوق العاده ای که هــم از نظر فنی و
هم از نظر اخالقی یکــی از بهترین بازیکنان
ایران است که به دلیل همین شایستگیهایش
در ترکیب تیم ملــی ایران در جام جهانی نیز
حضور دارد .برای برانکو که نشــان داده است
نام بازیکن برایش اهمیتی ندارد ،وحید امیری
فرق میکند و برانکو بــرای ماندن امیری هر
کاری خواهد کــرد و خیلی خوب میداند که
شــاید با جدایی بازیکنان دیگــر بتواند کنار
بیاید اما از دست دادن امیری میتواند لطمه ای
جبــران ناپذیــر به تیم او بزنــد .قضیه از آن
قرار اســت که این بازیکن به هیچ وجه حاضر
نیســت قبل از جــام جهانی با پرســپولیس
قــرار داد خود را تمدید کند ،زیرا خیلی خوب
میداند در روسیه میتواند استعداد خود را به
نمایش بگذارد و مــورد توجه تیمهای بزرگی
قرار بگیرید که از نظر مالی نیز میتوانند بیشتر
از لیگ ایران به او دستمزد بدهند .اکنون باید
دیــد برانکو باز بــه لجبازیهای خــود ادامه
میدهد یا خیر؟!

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده 13
آییننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
امالک واقع در بخش  16یزد -سانیج و توابع
 17فرعی از  -66اصلی -آقای حکمتاهلل بردستانی ششدانگ خانهباغچه به طور مفروز قسمتی از پالک
ثبتی برابر به مســاحت  510/50متر مربع به موجب رأی شماره  139760321006000122مورخ
 1397/01/28واقع در بردستان سانیج خریداری عادی از آرمیتی اشتری
 17فرعی از  -66اصلی -آقای حبیباهلل بردستانی ششدانگ خانهباغچه به طور مفروز قسمتی از پالک
ثبتی برابر به مســاحت  506/70متر مربع به موجب رأی شماره  139760321006000127مورخ
 1397/01/28واقع در بردستان سانیج خریداری عادی از آرمیتی اشتری
لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتیکه اشخاص نسبت به
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند ،میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض،
دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر
خواهد شد.

علیمحمد شبانیان تفتی
کفیل ثبت اسناد و امالک شهرستان تفت
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