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خبر كوتاه
وزیر ورزش و جوانان خبر داد:

فضاهای ورزشی پس از انقالب  6برابر شد

وزیر ورزش و جوانان گفت :فضاهای ورزشی
ساخته شده پس از پیروزی انقالب در کشور در 40
سال گذشته  6برابر به نسبت پیش از انقالب افزایش
یافته است .مسعود سلطانی فر در همایش قدردانی
از قهرمانان و حامیان ورزش کاشان افزود :طرح های
نیمه تمامی در بین نیمی از این فضاهای ساخته
شده ،وجود دارد که در صورت تکمیل آنها ،نسبت
فضاهای ورزشی با دوران پیش از انقالب اسالمی به
 9برابر می رسد.وی بیان کرد :جمهوری اسالمی در
بزرگترین آوردگاه ورزشی جهان یعنی المپیک که
بهترین و نخبه ترین ورزشکاران دنیا در آن شرکت
می کنند ،تاکنون در  16دوره اش حضور یافته که
هشت دوره پیش از انقالب و هشت دوره مربوط
به دوران پس از پیروزی انقالب اسالمی است.وزیر
ورزش و جوانان یادآور شد :نتیجه حضور ایران در
این رقابت های المپیکی کسب  20گردن آویز طال،
 20نقره و  29برنز بوده که  16گردن آویز طال
پس از پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی به دست
آمد و در واقع چهار برابر شد.وی با بیان اینکه هیچ
عرصهای مانند ورزش نمیتواند با سرمایه گذاری
کم در کوتاه مدت چندین میلیون نفر را خوشحال
یا ناراحت کند ،از خیرین ورزشی ساز قدردانی کرد
و گفت :هم اکنون  321طرح از سوی افراد نیکوکار
در حال ساخت است که تا پایان سال  25طرح به
بهره برداری خواهد رسید .سلطانی فر اضافه کرد:
جمهوری اسالمی در  40سال گذشته با رهبری
امام راحل ،هدایت های رهبری فرزانه انقالب ،اراده
و قدرت مردم همه سختی ها را با پیروزی پشت سر
گذاشته و از این گردنه سخت ناعادالنه تاریخی که
دشمن به وجود آورده با توکل به خداوند سبحان و
عزم مردم عبور خواهیم کرد.وی اضافه کرد :پیش
از برجام همه جهان از آمریکا حمایت می کردند اما
امروز جز چند کشور کوچک عربی که در معادالت
قدرت نیستند ،همه با ما هستند؛ در شرایطی که
آمریکا نه تنها با ایران بلکه با روسیه ،چین ،ترکیه و
اروپا درگیر می باشد.

تدوین برنام ه آزادکاران تا جهانی و المپیک

سرپرست تیم ملی کشتی آزاد کشورمان
گفت :برنامههای جامع و کاملی تا زمان حضور
در رقابتهای جهانی و المپیک تدوین شده که هم
اکنون در حال اجراست.
هادی حبیبی در پایان دومین اردوی تیم
ملی کشتی آزاد با اظهار امیدواری از پیشرفت
اردونشینان گفت :اردوی دوم آزادکاران از روز
 ۱۰دیماه در خانه کشتی تهران آغاز شد و دیروز
جمعه به پایان رسید .خوشبختانه در این مرحله
از اردو توانستیم به اهدافی که مد نظر کادر فنی
بود ،برسیم و خودمان را بیشتر برای اردوی
بعدی و حضور در جام تختی مهیا کنیم.
وی ادامه داد :کادر فنی تیم ملی نه تنها
برای رقابتهای قهرمانی آسیا و مسابقات جهانی
سال آینده برنامه ریزی جامع و مدونی دارد بلکه
برنامه ریزی دقیقی هم تا زمان المپیک ۲۰۲۰
توکیو صورت گرفته که باید طبق زمانبندی
اجرایی شود.
حبیبی افزود :اردوی بعدی ما بعد از چند
روز استراحت آزادکاران از روز  ۲۵دیماه آغاز می
شود و تا زمان حضور در جام تختی که روزهای
 ۱۸و  ۱۹بهمن ماه در شهر کرمانشاه برگزار
میشود ،ادامه خواهد داشت.سرپرست تیم ملی
کشتی آزاد کشورمان در خصوص تورنمنت
های بین المللی پیش روی این تیم هم گفت:
ابتدا باید تیمی متشکل از نفرات منتخب را به
تورنمنت بین المللی دانکلوف اعزام کنیم که این
مسابقات اواخر امسال و طبق رنکینگ اتحادیه
جهانی کشتی در بلغارستان برگزار می شود.
البته دو تورنمنت دیگر هم با توجه به رنکینگ
اتحادیه جهانی در دستور کار قرار دارد که ابتدا
تورنمنت ساساری ایتالیا در خرداد سال آینده و
سپس تورنمنت بین المللی یاساردوغو ترکیه در
مرداد ماه خواهد بود.
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گزارش امتیاز از دومین بازی تیم ملی در جام ملت های آسیا؛

اخبار

چرا نباید ویتنام را دست کم گرفت ؟

سعیدسرفرازیان

ویتنام یکی از همان تیم هایی است که شاید
هر حریفی را به دام این اندیشه بیندازد که غلبه بر
آن نباید زیاد سخت باشد .کی روش حتما همان
قدر که به بازی عراق فکر کرده قطعا به بازی با
ویتنام هم اندیشیده است او مربی سرد و گرم
چشیده ای در دنیای فوتبال است و در تفکرات
او ساده پنداشتن تیمی وجود ندارد .نتایجی که
در جام هفدهم تا اینجا کار رقم خورده نشان می
دهد رقیب آسان وجود ندارد .روزی که ایران با
قطر بازی تدارکاتی بر گزار کرد و موفق شد این
تیم را شکست دهد ویتنام هم در یک دیدار
دوستانه فلیپین را با نتیجه ی قابل توجه  4بر
 2از پیش رو برداشت .ویتنام دومین رقیب ما در
جام هفدهم است .رقیب امروز ما یک تیم جوان و
البته ناشناخته در مقایسه با تیم های دیگر است
و همین امر پیش بینی یک برد آسان با ویتنام را
قوت می بخشد ،اندیشه ای خطرناک که حکم تله
ای را دارد که امکان گرفتاری در دام این مار خوش
خط و خال را بیشتر می کند .باید به کی روش حق
داد بازی با یمن را یکی از فینال های انجام شده
نامید تا به بازیکنانش تفهیم کند بازی با ویتنام
هم حکم فینال را دارد تا انگیزه تیم برای غلبه بر
ویتنام حفظ شود .همگان می دانند که اهمیت
بازی با عراق با دیدار امروز قابل مقایسه نیست
ولی عدم شناخت کافی از ویتنام کار را سخت می
کند و پیشامد هر نتیجه ای را ممکن کرده است .

تیم هایی مانند ویتنام برای این مسابقه ها فلسفه
ی خاصی ندارند آنها همین که به دور نهایی جام
صعود کرده و در طول مسابقات بتوانند با چند
نتیجه جالب توجه نگاهها را سمت خود بکشانند
برای آنها کافی است  .مربی آنها چندی پیش از
انگیزه های قهرمانی در جام ملت ها گفته بود اما
بعد از مدتی و بررسی شرایط و برانداز رقبا گفت
از گروه هم صعود کنیم برای ما خوب است  .پس
با یک حساب سرانگشتی می توان پی برد این تیم
ها فقط در پی خلق شگفتی و اتفاقات پر سر و
صدا هستند و درخشش در برابر تیمی مانند ایران

برای آنها یک پیروزی بزرگ است  .تیمی که بتواند
فلیپین اریکسون را نقره داغ کند توانایی های بالقوه
فروانی دارد تا هر رقیب دیگری را شگفت زده نماید
 .ویتنام سال  2007که به همراه مالزی و اندوزی
میزبان مسابقات جام ملت ها بودند خود را به یک
چهارم نهایی هم رساندند  ،با وجود اینکه ویتنام
سه بار در جام ملت ها حضور داشته اما همچنان
یک تیم ناشناخته محسوب میشود  .در مقایسه دو
تیم ایران و ویتنام به نکات جالبی می رسیم ویتنام
با میانگین سنی 23.7سال  ،جوانترین تیم جام
هفدهم می باشد که در مقایسه با میانگین سنی

تیم ما که  27.6سال می باشد سه سال جوانتر
هستند  ،آنها تنها یک بازیکن باالی  30سال دارند
که مهاجم تیم است و فصل قبل با  17گل توانسته
آقای گلی لیگ کشورش را هم به دست بیاورد .
با این میانگین سنی آنها تیمی کم تجربه تر از ما
هستند ولی از لحاظ دوندگی از بازیکنان ما تازه
نفس تر هستند .انضباط تیمی باالیی دارند و اگر
به شما بگوییم فقط برای سال نو اجازه پیدا کردند
در شبکه های اجتماعی عضو شوند تا آغاز سال نو
را به هم میهنان خود تبریک بگویند تعجب کنید
 .در حالی که بازیکنان تیم ما در شب مسابقات
هم حضور فعالی در شبکه های اجتماعی دارند ،
بسیار قابل تامل است که شرایط دو تیم از لحاظ
نظم و انضباط در چه شرایطی قرار دارد .ویتنام با
هزینه ای برابر با  225هزار یورو کم هزینه ترین
تیم گروه  Dاست و هزینه های تیم ملی ما در
مقابل این تیم مانند تیم های قطری در مقابل تیم
های باشگاهی ما می باشد  .البته هزینه های زیاد
هیچگاه تضمین کننده موفقیت نیست و این یعنی
نباید تصور کنیم که چون ویتنام هزینه ای کمی
انجام داده در مقابل تیم ما دست و پا بسته خواهد
بود .روی کاغذ آنها حریف قابل اعتنایی نیستند
ولی طبق یک قانون نانوشته که اگر حریفی را
دست کم بگیری تنبیه خواهی شد می طلبد تیم
ما با هوشیاری و سنجیدن تمام جوانب پای به
میدان مسابقه بگذارد و خیال خود را برای بازی
با عراق راحت کند .

کیروش :االن زمان صحبت کردن درباره کلمبیا نیست

مسووالن نخواستند ماندن من طوالنیتر شود

سرمربی تیم ملی ایران میگوید تک تک بازیکنان آمادگی حضور در
بازی با ویتنام را دارند.
کارلوس کیروش ،سرمربی تیم ملی ایران ظهر روز گذشته
درنشست خبری پیش از بازی تمیش برابر ویتنام در دور دوم مرحله
گروهی رقابتهای جام ملتهای آسیا گفت :بازی دوممان را پیشرو
داریم برابر ویتنام تیمی که از کادر مربیگری خوبی برخوردار است .برای
آمادهسازیاش تالش زیادی صورت گرفته است .البته ایران هم کامال
آماده است .تک تک بازیکنان آمادگی حضور در بازی را دارند و در حال
جنگیدن برای حضور در یکی از جایگاههای بازی هستند و امیدواریم تیم
برتر میدان باشیم و فوتبال برتری را به نسبت به ویتنام ارائه دهیم.
او در پاسخ به سوال مبنی بر این که تیم ملی بازی اول را پرگل شروع
کرد ،آیا برای بازی با ویتنام هم همین برنامه را در دستور کار دارید؟ ادامه
داد :تفاوتی که بین ورزش فوتبال و صحنه تئاتر وجود دارد این است که
در فوتبال باید رقابت کرد .در فوتبال شما یک حریفی را پیشرو دارید و
آن آرزوهایی را که شما دارید ،تیم حریف هم دارد و تالش میکنند تا به
برد برسند .خانواده ،دوستان و هوادارانی دارند که از آنها حمایت میشود.
همانطور که در بازیهای اول دیدم مسابقات بسیار دشواری را پیشرو
داریم .تمام تیمها بهم نزدیک هستند .تیم ویتنام از کادر فنی خوبی
برخوردار است و بازیکنان صادق و متعهدی دارند .از اکتبر  ۲۰۱۸حدود
 ۱۳بازی دوستانه داشتند .در یک ماه گذشته  ۵بازی دوستانه انجام دادند.
بازیکنانشان صادقانه در میدان میجنگند .ما هم تالش میکنیم در بازی
فردا تیم برتر میدان باشیم.
کیروش در پاسخ به این سوال که در این بازی به تفاضل گل فکر
میکند؟ گفت :فکر نمیکنیم .چون ما تیم مغروری نیستیم .تیم ما از
افراد فروتن شکل گرفته است .همیشه به عنوان رهبر تیم سعی کردم
یک سری از مسائل اصولی را در اختیار بازیکنانم قرار دهم .تالش ما این
بوده که مسائل پایهای خصوصا از بعد شخصیتی را به بازیکنانم خوب
بیاموزم .باید همیشه به حریف احترام گذاشت .درغیر این صورت تبدیل
به آدمهایی میشویم که مغرور هستند و غرور آنها را فرا گرفته است.
ما به هیچ شرطی اینگونه فکر نمیکنیم .تفکر ما این است حریف هم
میخواهد فوتبال بازی کند و ویتنام هم همینطور خواهد بود و احترام
کامل را برای حریف قائل هستیم.
او درباره حضور نیلو وینگدا در کنار تیم ملی ایران گفت :در طول
مربیگریام همیشه تالش کردم افراد الیق را بیاورم تا بتوانند به تیم
کمک کنند تا برنده ،پیروز و موفق باشیم .در طول مربیگری دوستان
و متحدینی در سراسر دنیا داشتم که همیشه به من کمک کردند .این
دوستان در  ۸سال گذشته بدون هیچ چشمداشتی به من کمک کردند.
این بار نلو وینگادا به ما کمک خواهد کرد .از طریق همین ما بازیهای

دوستانه و اردوهای مختلف ،همینطور استادیوم و هتلهایی برای تیم
ملی هماهنگ کنند .تیم ملی که از ابعاد مالی با مشکالتی روبهرو است
و این دوستان توقعاتشان وفاداری و کمک به تیم بوده است مثل آقای
دکتر کریک و نلو وینگادا .خیلی خوشبختم که این دوستان را دارم که من
را در راستای رسیدن به موفقیت کمک میکنند.
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران ادامه داد :اعتقاد راسخ دارم اگر
میخواهیم به موفقیت برسیم ،همیشه احتیاج به دو تیم داریم .یک تیم
موفق درون زمین و تیمی که از تیم درون زمین حمایت کند و کارش را
خارج از زمین انجام دهد .خوشبختانه کادر و دستیاران بسیار متعهدی
دارم که کارشان را به نحو احسن انجام دادند .در کنار بازیکنانی مثل جواد
نکونام در گذشته و مسعود شجاعی در حال حاضر که الگوی بازیکنان
است و رهبر میدان بودهاند .ما یک خانواده متحد هستیم به غیر از خانواده
شخصیام این بهترین خانواده فوتبالیام بوده است.
وی در مورد بازی ویتنام برابر عراق گفت :من بازیهای ویتنام را از
قبل پیگیری کردهام مخصوصا بازی آنها در سوزوکی کاپ برابر کرهشمالی
و در گروه ما یکی از مدعیان اصلی است .البته ویتنام با دیسیپلین و تمرکز
باال یک فوتبال بسیار مثبت ارائه دادند .مربی بسیار خوبی دارند که در
گذشته با آقای گاس هیدینگ کار کردهاند و مطمئنا دیدن بازی ویتنام
برابر عراق خیلی خوب بود و هشداری بود تا برابر این تیم با تمرکز باال
ظاهر شویم.کی روش در پاسخ به سوالی درباره پیشنهاد کلمبیا برای
قبول سرمربیگری تیم ملی این کشور گفت :االن زمان مناسبی برای
مطرح کردن اینگونه صحبتها نیست .چون من وظیفهای دارم و باید تا
بینهایت تمرکز و انگیزهمان را در بازی مقابل عراق و ویتنام نشان دهیم.
االن زمانی نیست که بخواهم در مورد مسالهای فکر کنم یا تمرکزم را
برای مسائل دیگری بگذارم.سرمربی تیم ملی ادامه داد :تنها مطلبی که از
آن مطمئن هستیم مسووالن فوتبال ایران با نظارت وزرات ورزش از ماه
جوالی به بعد نخواستند ماندن من طوالنیتر شود ولی در حال وظیفهی
دشوار و بینهایت را پیشرو داریم آن هم بازیهایی است که باید انجام
دهیم .با تمرکز باال هم روی این مساله فکر میکنیم و تاکید میکنم یکی
از قویترین خانوادههای فوتبالی هستیم .مسعود شجاعی هم اینجاست
و با سابقهای که دارد و از لحاظ اتحاد و همدلی که بین اعضای کادر و
بازیکنان است ،شرایط فوقالعادهای در تیم وجود دارد.
کارلوس کیروش افزود :مسالهی اصلی ما بازی برابر ویتنام است که
اتفاق بیفتد ،صحبت در این رابطه بیاحترامی به تیم ویتنام است .تنها
مطلبی که مهم است بازی امروز ما برابر ویتنام است.
جزئیات توافق فدراسیون فوتبال کلمبیا با کارلوس کیروش
یک سایت کلمبیایی اعالم کرد اگر اتفاق خاصی رخ ندهد کارلوس
کیروش به زودی سرمربی این تیم میشود و در اولین تجربه خود با

کلمبیا ،در بازی تدارکاتی رو در روی ژاپن قرار میگیرد.
سایت « »laopinionکلمبیا در گزارشی به جزئیات مذاکره
کارلوس کی روش با فدراسیون فوتبال کلمبیا پرداخت و از سفر مسئوالن
این کشور به امارات برای نهایی کردن مذاکرات خبر داد.
این سایت نوشت« :کارلوس کی روش پرتغالی سرمربی تیم ملی
ایران است که با این تیم در جام جهانی روسیه و جام ملت های آسیا
حاضر شده است .بعد از رالی بین فدراسیون فوتبال کلمبیا و فیلپه
اسکوالری ،پاسخ منفی او به کلمبیا ،نام کی روش برای هدایت این تیم را
قوت بخشید .قرارداد سرمربی سابق رئال مادرید و سرمربی فعلی ایران در
پایان جام ملت های آسیا به اتمام می رسد .تعدادی از مسئوالن کمیته
اجرایی فدراسیون فوتبال کلمبیا به امارات سفر کرده اند تا جزئیات مذاکره
و قرارداد با کی روش را نهایی کنند ».در ادامه این گزارش به سابقه
کی روش با تیم های پرتغال و ایران و صعود به جام جهانی و همچنین
عملکردش در تیم رئال مادرید پرداخته شده است«.روبن هرناندز» بازیکن
سابق کلمبیا که سابقه کار با کارلوس کی روش را دارد ،او را یک مربی
تاکتیکی و تکنسین فنی دانست و گفت :کی روش بازیکنانی را دوست
دارد که کار گروهی انجام می دهند .می توانم بگویم او هجومی است ولی
او نظم ساختارهای دفاعی را هم دنبال می کند .هرناندز معتقد است کی
روش تکنسینی است که به کار فوتبال کلمبیا می آید.
«اسکار رنترو» روزنامه نگار کلمبیایی هم می گوید کی روش یک
مربی با پرستیژ است که حضورش در تیم های مختلف بین المللی،
اعتبارش را باال برده است .وی گفت :فکر می کنم با دشواری هایی که
انتخاب جانشین پکرمن دارد کی روش یک گزینه بسیار خوب و مدرن
محسوب می شود.
سایت الاُپینین ادامه داده است« :اگر اتفاق خاصی رخ ندهد ،کی
روش سرمربی تیم ملی کلمبیا می شود و در اولین گام ،در بازی دوستانه
با ژاپن در ماه مارس روی نیمکت تیم کلمبیا می نشیند».

خواهــان معصومــه حکیمــی بــه شــرح دادخواســت تقدیمــی ثبــت شــده بــه کالســه  971891از
ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان وحیــد
فریدونــی ش.ش  35821مورخــه  1397/02/19در اقامتــگاه دائمــی خــود در شــهر کرمانشــاه بــدرود
حیــات گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم عبارتنــد از-1 :معصومــه حکیمــی فرزنــد قربانعلــی
نســبت بــا متوفــی همســر ش.ش -2 417محمــد جــواد فریدونــی فرزنــد جمشــید نســبت بــا متوفــی
بــرادر ش.ش -3 9330حمیــد فریدونــی فرزنــد جمشــید نســبت بــا متوفــی بــرادر ش.ش 4968
اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور یــک نوبــت آگهــی مــی گــردد تــا چنانچــه
شــخصی اعتراضــی دارد یــا وصیــت نامــه ای از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف
مــدت یکمــاه بــه ایــن شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد.
مسئول دفتر شعبه  1حصر وراثت شورای حل اختالف شهرستان کرمانشاه -اهور
خواهــان مریــم حاتمــی حاجــی آبــادی بــه شــرح دادخواســت تقدیمــی ثبــت شــده بــه کالســه
 971767از ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه
شــادروان رســتم حاتمــی حاجــی آبــادی ش.ش  192مورخــه  1397/08/21در اقامتــگاه دائمــی
خــود در شــهر کرمانشــاه بــدرود حیــات گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم عبارتنــد از-1 :مریــم
حاتمــی حاجــی آبــادی فرزنــد رســتم نســبت بــا متوفــی فرزنــد ش.ش -2 16کیومــرث حاتمــی
حاجــی آبــادی فرزنــد رســتم نســبت بــا متوفــی فرزنــد ش.ش -3 212بــرزو حاتمــی حاجــی
آبــادی فرزنــد رســتم نســبت بــا متوفــی فرزنــد ش.ش -4 479هایــده حاتمــی حاجــی آبــادی فرزنــد
رســتم نســبت بــا متوفــی فرزنــد ش.ش -5 222فریــده حاتمــی حاجــی آبــادی فرزنــد رســتم نســبت
بــا متوفــی فرزنــد ش.ش -6 249فرامــرز حاتمــی حاجــی آبــادی فرزنــد رســتم نســبت بــا متوفــی
فرزنــد ش.ش -7 477حاتــم حاتمــی حاجــی آبــادی فرزنــد رســتم نســبت بــا متوفــی فرزنــد ش.ش
 221اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور یــک نوبــت آگهــی مــی گــردد تــا
چنانچــه شــخصی اعتراضــی دارد یــا وصیــت نامــه ای از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی
ظــرف مــدت یکمــاه بــه ایــن شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد.
مسئول دفتر شعبه  1حصر وراثت شورای حل اختالف شهرستان کرمانشاه -اهور
خواهــان میتــرا هــادی بیگــی بــه شــرح دادخواســت تقدیمــی ثبــت شــده بــه کالســه  971802از ایــن
شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان کبــری فــرح
نــاک پــور ش.ش خدامــراد مورخــه  1397/08/04در اقامتــگاه دائمــی خــود در شــهر کرمانشــاه
بــدرود حیــات گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم عبارتنــد از-1 :الهــه هــادی بیگــی فرزنــد
خســرو نســبت بــا متوفــی فرزنــد ش.ش -2 20876میتــرا هــادی بیگــی فرزنــد خســرو نســبت بــا
متوفــی فرزنــد ش.ش -3 0035992093پروانــه هــادی بیگــی فرزنــد خســرو نســبت بــا متوفــی فرزنــد
ش.ش -4 8352بهــزاد هــادی بیگــی فرزنــد خســرو نســبت بــا متوفــی فرزنــد ش.ش  1062اینــک بــا
انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور یــک نوبــت آگهــی مــی گــردد تــا چنانچــه شــخصی
اعتراضــی دارد یــا وصیــت نامــه ای از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف مــدت
یکمــاه بــه ایــن شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد.
مسئول دفتر شعبه  1حصر وراثت شورای حل اختالف شهرستان کرمانشاه -اهور
رونوشت آگهی حصر وراثت
آقــای شــیرزاد متقــی دارای شناســنامه شــماره  3253000737بشــرح دادخواســت بــه کالســه
 971719از ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه
شــادروان صغــرا امیــری بشناســنامه  2761در تاریــخ  97/9/7اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی
گفتــه ورثــه حیــن الفــوت ان مرحــوم منحصــر اســت بــه-1 :شــیرزاد متقــی فرزنــد شــاه محمــد،
ش.ش 3253000737 :نســبت (فرزنــد) -2نســرین متقــی درآبــی فرزنــد شــاه محمــد ،ش.ش95 :
نســبت (فرزنــد) -3ولــی متقــی درآبــی فرزنــد شــاه محمــد ،ش.ش 2 :نســبت (فرزنــد) -4حســین
متقــی فرزنــد شــاه محمــد ،ش.ش 282 :نســبت (فرزنــد) -5جــواد متقــی درآبــی فرزنــد شــاه محمــد،
ش.ش 355 :نســبت (فرزنــد) -6کیهــان متقــی درآبــی فرزنــد شــاه محمــد ،ش.ش 507 :نســبت
(فرزنــد) اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــوررا در یــک نوبــت آگهــی مــی
نمایــد تــا هرکســی اعتراضــی دارد یــا وصیــت نامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشرنخســتین
آگهــی ظــرف یکمــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد.
رئیس شعبه دوم حصر وراثت شورای حل اختالف

فدراسیون فوتبال :مربی پرتغالی در
تیم ملی رایگان کار میکند!

فدراسیون فوتبال اعالم کرد «نلو وینگادا»
مربی پرتغالی به منظور آنالیز حریفان تیم ملی
ایران در جام ملتهای آسیا کنار این تیم است و
رایگان کار میکند!
حضور نلو وینگادا سرمربی پیشین تیم
پرسپولیس و تیم امید ایران در اردوی تیم
ملی و کنار کارلوس کی روش طی یکی دو روز
گذشته شائباتی را پیرامون فعالیت او با کارلوس
کی روش مطرح کرد .بخش رسانه ای تیم ملی
در این ارتباط نوشت« :نلو وینگادا به منظور
بررسی سایر تیم های ملی شرکت کننده در جام
ملتهای آسیا و تهیه گزارش و آنالیز دیگر رقبا
برای تیم ملی از روز گذشته فعالیتش را آغاز
کرد .او در اولین روز حضورش دیدار تیم های
ملی اردن و سوریه را در محل ورزشگاه مشاهده
کرد.حضور وینگادا در کنار تیم ملی به صورت
رایگان بوده و با توجه به سابقه قهرمانی وی در
جام ملت های آسیا می تواند کمک شایانی برای
شناسایی سایر تیم ها برای تیم ملی باشد».

شجاعی :در بهترین شرایط فیزیکی و
روانی قرار داریم

کاپیتان تیم ملی فوتبال گفت :تیم در
بهترین شرایط فیزیکی و روانی قرار داریم.
مسعود شجاعی ،کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران،
ظهر روز گذشته در نشست خبری پیش از دیدار
این تیم با تیم ملی ویتنام گفت :برد بازی اول
برای روحیه بازیکنان و تیم ملی خوب بود .االن
در بهترین شرایط فیزیکی و روانی قرار داریم .او
ادامه داد :همانطور که قبال اعالم کرده بودیم
بازی با بازی پیش میرویم .از بازی اول شروع
کردیم و آن را با موفقیت پشت سر گذاشتیم.
به بازی دوم رسیدهایم و همه تمرکزمان را
برای بازی دوم گذاشتهایم .صادقانه بگویم که
انتظار همچین بازی خوبی را از ویتنام در بازی
اولشان نداشتیم.شجاعی در پاسخ به سوالی
مبنی بر این که شما میگویید تیم ایران به
همه تیمها احترام میگذارد ،آیا این به این
معناست که سایر حریفان به تیم ایران احترام
نمیگذارند؟ گفت :من نگفتم تیمهای دیگر به
ایران احترام نگذاشتند؛ مطمئنا همینطور است.
من این موضوع را بیان کردم که ما برای همه
تیمها احترام قائلیم و فرقی نمیکند با چه تیمی
بازی میکنیم .چون سوالها در این زمینه بود
که شاید تیمی ضعیفتر باشد و تیم قویتر و
گفتم که فقط به تیم خودمان فکر نمیکنیم و با
حترام مقابل همه حریفان قرار میگیریم و سعی
میکنیم بهترین عملکردمان را داشته باشیم.

انصاریفرد رئیس کمیته فنی فوتسال شد

محمدحسن انصاری فرد مدیرعامل پیشین
پرسپولیس به عنوان رئیس جدید کمیته فنی و
توسعه فوتسال و فوتبال ساحلی انتخاب شد .پیش
از این عباس ترابیان این سمت را در اختیار داشت.
طی حکمی از سوی مهدی تاج رئیس فدراسیون
فوتبال ،محمدحسن انصاری فرد به عنوان مشاور
و رئیس کمیته فنی و توسعه فوتسال و فوتبال
ساحلی منصوب شد .در قسمتی از حکم تاج به
انصاری فرد آمده است« :با عنایت به تعهد ،تخصص
و تجارب ارزشمند جنابعالی در عرصه های فنی
و مدیریتی ،به موجب این ابالغ به سمت مشاور
اینجانب و رئیس کمیته فنی و توسعه فوتسال
و فوتبال ساحلی منصوب می شوید .موفقیت و
بهروزی روز افزونتان را در انجام وظایف خطیری
که برعهده دارید از خداوند منان مسئلت دارم».
پیش از این عباس ترابیان به عنوان رئیس
کمیته فنی و توسعه فوتسال و فوتبال ساحلی
فعالیت داشت که مهدی تاج ،رئیس فدراسیون
فوتبال در نامه ای جداگانه از زحمات وی تقدیر و
تشکر کرد .ترابیان به خاطر قانون منع به کارگیری
بازنشستگان از سمت خود استعفا کرده بود.

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانــم ســکینه درکــه دارای شناســنامه شــماره  1392بشــرح دادخواســت بــه کالســه 971924
از ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده که شــادروان
موســی ســبارا بشناســنامه  8238در تاریــخ  97/5/8اقامتــگاه دائمــی خود بــدرود زندگی گفته
ورثــه حیــن الفــوت ان مرحــوم منحصــر اســت بــه-1 :ســکینه درکــه فرزنــد فــرخ ،ش.ش:
 1392نســبت بــا متوفــی (زوجــه) -2خــداداد ســبارا فرزنــد مهــدی ،ش.ش3251086499 :
نســبت بــا متوفــی (پــدر) -3پوریــا ســبارا فرزنــد موســی ،ش.ش 3240644991 :نســبت بــا
متوفــی (فرزنــد) -4مریــم ســبارا فرزنــد موســی ،ش.ش 3241260755 :نســبت بــا متوفــی
(فرزنــد) -5کیمیــا ســبارا فرزنــد موســی ،ش.ش 3242302710 :نســبت بــا متوفــی (فرزنــد)
اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــوررا در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد
تــا هرکســی اعتراضــی دارد یــا وصیــت نامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشرنخســتین
آگهــی ظــرف یکمــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد.
رئیس شعبه دوم حصر وراثت شورای حل اختالف
خواهــان هاشــم شــریفی قــروه فرزنــد زرعلــی بــه شــرح دادخواســت تقدیمــی ثبــت شــده
بــه کالســه  9709988608201732از ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده
و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان گل نســاء همتــی در اقامتــگاه دائمــی خــود در تاریــخ
 1377/06/18بــدرود حیــات گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم عبارتنــد از-1 :هاشــم
شــریفی قــروه فرزنــد زرعلــی شــماره شناســنامه  79نســبت بــا متوفــی فرزنــد -2محمدرضــا
شــریفی قــروه فرزنــد زرعلــی شــماره شناســنامه  2643نســبت بــا متوفــی فرزنــد -3مرادعلــی
شــریفی فرزنــد زرعلــی شــماره شناســنامه  2نســبت بــا متوفــی فرزنــد -4خدیجــه شــریفی
قــروه فرزنــد زرعلــی شــماره شناســنامه  2642نســبت بــا متوفــی فرزنــد -5فریبــا شــریفی
قــروه فرزنــد زرعلــی شــماره شناســنامه  271نســبت بــا متوفــی فرزنــد -6شــهال شــریفی قــروه
فرزنــد زرعلــی شــماره شناســنامه  9311نســبت بــا متوفــی فرزنــد -7مهنــاز شــریفی قــروه
فرزنــد زرعلــی شــماره شناســنامه  650نســبت بــا متوفــی فرزنــد اینــک بــا انجــام تشــریفات
مقدماتــی درخواســت مزبــور یــک نوبــت آگهــی مــی گــردد تــا چنانچــه شــخصی اعتراضــی
دارد یــا وصیــت نامــه ای از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف مــدت یکمــاه
بــه ایــن شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد.
مســئول دفتــر شــعبه  2حصــر وراثــت شــورای حــل اختــالف شهرســتان کرمانشــاه -الهــام
ســلطانیان
خواهــان هاشــم شــریفی قــروه فرزنــد زرعلــی بــه شــرح دادخواســت تقدیمــی ثبــت شــده
بــه کالســه  9709988608201733از ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت
نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان زرعلــی شــریفی قــروه در اقامتــگاه دائمــی
خــود بــدرود حیــات گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم عبارتنــد از-1 :گل نســاء همتــی
فرزنــد میــرزا علــی شــماره شناســنامه  5نســبت بــا متوفــی همســر -2مرادعلــی شــریفی فرزنــد
زرعلــی شــماره شناســنامه  2نســبت بــا متوفــی فرزنــد -3حســین علــی شــریفی قــروه فرزنــد
زرعلــی شــماره شناســنامه  191نســبت بــا متوفــی فرزنــد -4هاشــم شــریفی قــروه فرزنــد
زرعلــی شــماره شناســنامه  79نســبت بــا متوفــی فرزنــد -5محمدرضــا شــریفی قــروه فرزنــد
زرعلــی شــماره شناســنامه  2643نســبت بــا متوفــی فرزنــد -6خدیجــه شــریفی قــروه فرزنــد
زرعلــی شــماره شناســنامه  2642نســبت بــا متوفــی فرزنــد -7فریبــا شــریفی قــروه فرزنــد
زرعلــی شــماره شناســنامه  271نســبت بــا متوفــی فرزنــد -8شــهال شــریفی قــروه فرزنــد
زرعلــی شــماره شناســنامه  9311نســبت بــا متوفــی فرزنــد -9مهنــاز شــریفی قــروه فرزنــد
زرعلــی شــماره شناســنامه  650نســبت بــا متوفــی فرزنــد اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی
درخواســت مزبــور یــک نوبــت آگهــی مــی گــردد تــا چنانچــه شــخصی اعتراضــی دارد یــا
وصیــت نامــه ای از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف مــدت یکمــاه بــه ایــن
شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد.
مســئول دفتــر شــعبه  2حصــر وراثــت شــورای حــل اختــالف شهرســتان کرمانشــاه -الهــام
ســلطانیان

