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دعوت  6بوشهری به اردوی
تیمملیفوتبالساحلی
رئیس هیات فوتبال استان بوشهر گفت 6 :بوشهری به تیم ملی
فوتبال ساحلی رده سنی زیر  18سال دعوت شدند.
به گزارش پیام عسلویه محمد نجفی در گفت و گو با ایرنا افزود:
با توجه به استعدادیابی های انجام شده در مسابقات زیر  18سال
فوتبال ساحلی کشور فصل  96-97اسامی نفرات منتخب برای
حضور در اردوی انتخابی تیم ملی اعالم شد که  6بوشهری موفق
به قرار گرفتن در این لیست شدند.
وی بیان کرد :واثق نظیری ،محمدرضا نیالب و امیرحسین امیدی
از تیم پارس جنوبی ،احمدرضا منصورزاده و علی عشایری از تیم
موج گناوه و مجتبی سرتلیان از تیم هلیله بوشهر  6بازیکن دعوت
شده هستند .نجفی یادآور شد :اردوی آمادگی این تیم از سوم آذر
ماه در تهران آغاز می شود .رئیس هیات فوتبال استان بوشهرگفت:
محمد رضا شکیب خو نیز به تیم ملی زیر  16سال دعوت شده
که اردوی آمادگی این تیم از  11تا  17آذر ماه در مجموعه ورزشی
یزدان تهران برگزار می شود.
وی ادامه داد :دومین دوره مسابقات فوتبال ساحلی پرشین کاپ
نیز بهمن ماه با حضور  6تیم مطرح جهان در بوشهر برگزار می
شود .نجفی یادآور شد :این دور از مسابقات سال گذشته با حضور
چهار تیم ایران ،ایتالیا ،لهستان و اوکراین در بوشهر برگزار شد که
در پایان ایران به عنوان قهرمانی این دور از مسابقات دست یافت.
وی افزود :تیم فوتبال ساحلی دریانوردان پارس جنوبی نیز در
مسابقات قهرمانی باشگاه های جهان شرکت می کند که میزبانی
این بازی ها به کشور برزیل واگذار شده است.
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درگیری رسانهای پورموسوی و تارتار
بعد از پایان بازی تیمهای فوتبال فوالد خوزستان و پارس
جنوبی در هفته دوازدهم لیگ برتر ،درگیری رسانهای
مربیان دو تیم به خاطر مسائل سحر و جادو اوج گرفت.
بهگزارش پیامعسلویهبهنقلازمهر،پیروزییکبرصفر
فوالد خوزستان مقابل پارس جنوبی که اولین باخت تیم
پارس در این فصل از مسابقات لیگ محسوب می شد،
سرآغاز درگیری عجیبی بین سیدسیروس پورموسوی
و مهدی تارتار سرمربیان دو تیم بود که همدیگر را به
اقداماتی در ارتباط با سحر و جادو متهم می کردند.
از همکارانم خواستم به سمت نیمکت برگردند
پورموسوی سرمربی تیم فوالد در این خصوص گفت:
قبل از بازی با پارس جنوبی به ما گفته بودند که مهدی
تارتار در مراسم پیش از شروع مسابقه شرکت نمی کند
و با مربیان تیم مقابل دست نمی دهد .با این حال من
از همکارانم خواستیم به نشانه احترام به سمت نیمکت
پارس برویم .ابتدا سرپرست ما جلوتر رفت ولی آقای
تارتار به ایشان گفت که سرما خورده است و با ما دست
نمی دهد .چون این چندمین باری بود که تارتار این کار
را می کرد ،من هم از همکارانم خواستم که به سمت
نیمکت خودمان برگردند .این نوع برخوردها صحیح
نیست .پس روح پهلوانی و جوانمردی ورزش چه می
شود؟
مطمئنم تارتار به عمد این کارها را می کند
وی درباره اینکه شاید مهدی تارتار سرماخورده بوده
است ،گفت :خیر ،ایشان چهار ،پنج هفته به هیچ مربی ای
دست نمی دهد .در بازی با سپیدرود رشت و استقالل
خوزستان هم با مربیان دست نداد و عنوان شد که برای
نماز خواندن در رختکن حضور دارد .مطمئن هستم
تارتار به عمد این کار را می کند .ایشان گفت که سرما
خورده است و من هم از ترس سرماخوردن همکارانم،
آنها را به نیمکت تیممان برگرداندم! از کمیته انضباطی هم
می خواهم به این مسائل رسیدگی کند.
تارتار :به ویسی دست ندادم چون داشتم نماز می
خواندم
مهدی تارتار در واکنش به این صحبتهای پورموسوی
گفت :صحبتهایی شنیدم که برایم جالب بود .باید بگویم
من واقعا سرماخورده بودم و صدایم هم دورگه است!

اگر با علی نظرمحمدی سرمربی سپیدرود دست ندادم به
این خاطر بود که او دیرتر روی نیمکت آمد ولی با سایر
همکارانش دست دادم .در بازی با استقالل خوزستان هم
مشغول خواندن نماز بودم و دیرتر به نیمکت رسیدم.
به جز اینها ،سایر مربیان لیگ را دیده ام و با آنها دست
داده ام.
به بازیکنانم گفتند بازی کنید ،مصدوم می شوید
وی افزود :قبل از بازی با فوالد خوزستان اتفاقاتی برای
بازیکنانم افتاد که امروز حتما به کمیته اخالق می روم.
چرا باید قبل از بازی به بازیکنانم بگویند در صورتی که
به میدان بروی ،مصدوم می شوی؟ این حرف را به دو،
سه بازیکنم گفته بودند .من امروز با توپ پر به کمیته
اخالق می روم .کمیته اخالق باید بررسی کند که در
فوتبال ما چه می گذرد .اینها که شوخی نیست.
این داستانها قدیمی شده است
در ادامه پورموسوی با بیان اینکه نباید بحث را عوض
کرد ،گفت :اگر آقای تارتار مدعی شده است ،برود
کمیته اخالق و شکایت کند .ایشان تهمت می زند و باید
پاسخگو باشد .سرمربی فوالد در پاسخ به این سئوال که
آیا با بازیکنان تیم پارس جنوبی قبل از بازی تماس گرفته

ثبتنام کاندیداهای هیات فوتبال باطل شد

مسئول برگزاری ورزشهای مرزبانی گفت :هشتمین دوره المپیاد
ورزشی کارکنان مرزبانی کشور با شرکت  ۳۰۰ورزشکار از ۱۶
استان مرزی در بوشهر آغاز شد.
به گزارش پیام عسلویه به نقل از تسنیم؛ کرامت شولی در جمع
خبرنگاران در بوشهر ،با اشاره به آغاز برگزاری المپیاد ورزشی
کارکنان مرزبانی کشور در بوشهر اظهار داشت :این المپیاد در
 4رشته والیبال ساحلی ،تیراندازی ،آمادگی جسمانی و شنای
آبهای آزاد در بوشهر در حال برگزاری است.
وی با بیان اینکه ورزش در مرزبانی جزو کار و شغل اصلی
کارکنان است تصریح کرد :رشته های برگزار شده در این المپیاد به
منظور تقویت و تشویق کارکنان طراحی شده است.
مسئول برگزاری ورزشهای مرزبانی افزود :در این مسابقات 300
ورزشکار از  16استان مرزی ،در قالب  20تیم در مدت سه روز
با هم رقابت میکنند.
شولی ،با اشاره به اینکه مراسم پایانی این رقابتها اول آذر برگزار
میشود خاطرنشان کرد :برترینهای هشتمین دوره المپیاد ورزشی
کارکنان مرزبانی کشور به اردوهای تیم ملی نیروهای مسلح دعوت
میشوند.

دروازه بان بوشهری به
تراکتورسازیتبریزپیوست
علی سیاوشی دروزبان جوان و آینده دار بوشهر برای گذراندن
دوره مقدس سربازی راهی تراکتورسازی تبریز شد.
به گزارش پیام عسلویه این دروزابان  ۱۹ساله که سابقه بازی در
تیمهای پایه ایرانجوان و شاهین را در کارنامه دارد و حتی در مقطعی
به تبم ملی جوانان ایران دعوت شد به تیم امید تراکتورسازی
پیوست تا در لیگ برتر امیدهای ایران آنها را همراهی کند.
گلر جوان مانند دیگر گلرهای استان با وجود داشتن قامت بلند
و استعداد فراوان در این چند سال کمتر در رده بزرگساالن دیده
شده و حاال برای امتحان کردن شانس خود راهی تیم تبریزی شد
تا شاید موقعیتی برای بازی در تیم بزرگساالن این باشگاه هم
برایش فراهم گردد.

ورزش

انتخاباتبهدیماهافتاد

زمزمه ها درباره برخی اشکاالت در
انتخابات ریاست هیات فوتبال استان
تایید گردید تا ثبت نام کاندیداها مجددا
انجام شود.
به گزارش پیام عسلویه به نقل از
«خلیج فارس»؛ در مردادماه سالجاری
و طی مهلت تعیین شده 17 ،نفر برای
ریاست این هیات داوطلب شدند ،اما
مدیرکل ورزش و جوانان وند ثبت نام
را مخدوش و دارای ایراداتی دانست.
با این حال ساکت دبیرکل فدراسیون
فوتبال در واکنش به نامه اعتراضی
مدیرکل ورزش و جوانان استان ،روند
ثبت نام انتخابات این هیات را صحیح
دانسته و ادامه آن تا برگزاری انتخابات
را خواستار شد.
اما پس از کش و قوس دوماهه ،همه
چیز به ابتدای کار برگشت و خبر می
رسد ثبت نام کاندیداهای ریاست این
هیات از شنبه آینده به مدت یک هفته

کاری انجام خواهد شد.
دبیر هیات فوتبال استان که متولی
برگزاری انتخابات هم می باشد ،با
تایید این خبر به «خلیج فارس» گفت:
هیات سه نفره شامل دبیر هیات فوتبال،
نماینده اداره کل ورزش و جوانان و
یک حقوقدان به این نتیجه رسیدند که
نواقصی در روند ثبت نام وجود داشته
و مجددا باید این کار تکرار شود ،از این
رو شنبه آینده داوطلبان این انتخابات
باید به هیات فوتبال مراجعه و مدارک
شان را ارائه کنند.
امیر حسین محتشم با اشاره به اینکه
زمان ثبت نام کاندیداها به مدت یک
هفته کاری می باشد ،درباره زمان
برگزاری انتخابات اظهار داشت :با
توجه به مراحل بررسی صالحیت
داوطلبان که قریب  2ماه زمان می برد،
انتخابات در دی یا بهمن برگزار خواهد
شد.

شده بود؟ تاکید کرد :این داستانها قدیمی شده است .بهتر
است با مردم ،هواداران و مسئوالن باشگاه شفاف باشیم و
پشت این مسائل پنهان نشویم .اگر تارتار ادله دارد ،برود
و به کمیته اخالق شکایت کند.
چه کسی کنار پورموسوی بود؟
مهدی تارتار در این ارتباط گفت :آقای پورموسوی! همان
شخص که با بازیکنانم تماس گرفته بود ،بعد از بازی
در کنار شما بود .در این هنگام پورموسوی مدعی شد
که تارتار باید این مسائل را ثابت کند .وی گفت :تارتار
داستان تعریف کرد .ان شاءاهلل شما دیگر سرما نخورید!
باید از صحنه فوتبال محو شوند
سرمربی پارس جنوبی هم گفت :از مسئوالن کمیته
اخالق می خواهم از مسائل سحر و جادو به سادگی
نگذرد .بازیکنانی که با هر مربی کار می کنند ،بهتر از
هرکسی می توانند در این خصوص صحبت کنند .بروند
در خفا از بازیکنان بپرسند کدام مربیان به این کارها دست
می زند .اگر قرار است منِ مربی به بازیکنانم آموزش
جادوگری بدهد بهتر است در فوتبال نباشم .هرکسی در
فوتبال به افرادی که خدا را نمی شناسند متوسل می شود،
باید از صحنه فوتبال محو شود.

نورمحمدی:

پرسپولیسدربدترینشرایطهم
خوباست

حامد نورمحمدی مدافع تیم پارس
جنوبی جم در گفتگو با خبرنگاران
در مورد شکست برابر فوالد خوزستان
گفت :بازی مهمی بود و سه امتیاز
بازی با توجه به اینکه تیم های مدعی
دیگر نتیجه نگرفته بودند ،خیلی برای
ما اهمیت داشت .اما ما نیمه اول در حد
و اندازه های خودمان نبودیم و فوالد
هم در همان دقایق ما را جریمه کرد.
بعد از گل سرتا پا حمله شدیم ولی دو
سه موقعیت خوب گلزنی را از دست
دادیم و نتوانستیم به بازی برگردیم.
نورمحمدی در مورد تجربه اولین
شکست پس از  11هفته ادامه داد:
در روزی که بد بودیم ،فکر می کنم
حداقل می توانستیم مساوی بگیریم.
طبیعی است بعد از اینکه  11هفته
نمی بازید ،بعد از باخت اول شرایط
یک مقدار سخت می شود .فوتبال
حرفه ای است و قرار نیست نبازیم.
بزرگترین تیم های دنیا هم می بازند؛

آگهي موضوع ماده 3قانون و ماده 13آئين نامه تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره  1395/7/11–139660324009102298هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و
ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي بوشهر تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي آقاي ابراهيم بنيادي فرزند
عليرضا بشماره شناسنامه  3490083482صادره از بوشهر به شماره ملي  3490083482در ششدانگ يكباب ساختمان به
مساحت  92/4مترمربع پالك 19فرعي از  2593اصلي مفروز و مجزي شده از پالك اصلي  2593واقع در بخش دو بوشهر
خريداري از مظفر كاووسي ركعتي مالك رسمي گرديده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15
روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ
انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم
اعتراض ،دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايند .بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد-779336./.
تاريخ انتشار نوبت اول 1396/09/01:تاريخ انتشار نوبت دوم-1396/09/15:شماره/1750:م الف -
سهراب خواجه /رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان بوشهر

حاال باید برای بازی بعدی که برای ما
خیلی مهم است ،ریکاوری کنیم .نه
تنها بازی مقابل پرسپولیس که هر سه
بازی باقی مانده برای ما مهم است تا
با امتیازات خوبی نیم فصل را به پایان
برسانیم
مدافع میانی پارس جنوبی جم در مورد
ماندن در صدر علیرغم تجربه اولین
شکست افزود :همین که در صدر
ماندیم برای ما خیلی خوب است ولی
اگر می بردیم ،می توانستیم اختالف
امتیازپیداکنیم.
شماره  3پارس جنوبی جم در مورد
دیدار هفته آینده برابر پرسپولیس که
شرایط آرمانی هفته های گذشته را
ندارد ،بیان کرد :پرسپولیس طی دو ،سه
سال اخیر تیم خیلی خوبی بوده است
و در بدترین شرایط هم باز خوب
عمل کرده است .ما هم انگیزه های
زیادی داریم و امیدوارم این انگیزه ها
بتواند باعث پیروزی ما شود.

اردوی تیم ملی کاراته
نونهاالندرعسلویه
پایانیافت

رئیس هیات کاراته استان بوشهر گفت :اردوی
تیم ملی کارانه نونهاالن با حضور  60کاراته کار
در عسلویه این استان به پایان رسید.
هادی زیدی افزود :این دوره به عنوان پنجمین
اردوی تیم ملی نونهاالن است که خود را برای
شرکت در مسابقات آسیایی آماده می کنند.
وی بیان کرد :در اردوی آمادگی تیم ملی کاراته
نونهاالن چهار کاراته کار استان بوشهر نیز حضور
دارشتند .زیدی یادآور شد :با پایان این اردو در
روز گذشته اکبر عبدلی سرمربی این تیم در
بوشهر حضور پیدا کرد و یک دوره تمرینی با
حضور قهرمانان رشته کاراته در خانه کاراته استان
بوشهر واقع در مجتمع شهید صدوقی برگزار شد.
زیدی ادامه داد :اکنون رشته کاراته در هر 10
شهرستان استان بوشهر فعال است و  2هزار و
 500نفر در این زمینه فعالیت می کنند .وی تاکید
کرد :با توجه به اینکه رشته کاراته از رشته های
المپیکی است نیاز است که نوع نگاه ها به این
رشته تغییر کند و حمایت بیشتری از آن صورت
پذیرد .زیدی یادآور شد :استان بوشهر از استان
های مستعد کشور در زمینه ورزش کاراته است
که در صورت تامین امکانات زیرساخت این
ورزش می توانیم در سطح ملی حرف های
زیادی برای گفتن داشته باشیم.

اعزامبهمسابقاتبینالمللی
سازمانمجعول
دبیر هیئت ورزش های رزمی استان بوشهر
گفت :به اطالع کلیه ورزشکاران و خانواده های
آنهاف مربیان و داوران می رساند :اخیرا برحی
از سازمان ها و نهاد ها با هویت مجهول و بدون
داشتن پروانه فعالیت از وزارت ورزش و جوانان
و فدراسیون ورزش رزمی  ،اقدام به تبلیغات
دورغین در فضای مجازی و ترغیب ورزشکاران
به شرکت در مسابقات داخلی و بین المللی با
اخد مبالغ هنگفت می نماید
رستم آاشنا افزود :تمامی این سازمان ها فاقد
مجوز فعالیت از فدراسیون که در قالب اسامی
همانند M M Aویا THAIFIGHTویا حتی
سازمان های مردم نهاد حتی در صورت داشتن
پروانه فعالیت از کمیسیون ماده  10احزب ،
حق هیچگونه فعالیت انتفاعی و مالی را نداشته
و صرفا جنبه حمایتی دارند .و برای هر گونه
فعالیت ورزشی می بایست از وزارت ورزش
و جوانان و فدراسیون های مرتبط مجوز کسب
نمایند.
وی اضافه کرد:بعضی از سازمان ها در حال
تشویق ورزشکاران جهت شرکت در مسابقات
زیر زمینی داخلی و برون مرزی هستند که
بصورت جدی از سوی کمیته حقوقی و
بازرسی فدراسیون در دست بررسی و در برخی
موارد پیگیری از سوی مراجع ذیصالح قضایی
هستن .د
آشنا خاطر نشان کرد :روابط عمومی فدراسیون
ورزش های رزمی و هیئت ورزش های رزمی
استان بوشهر از تمام ورزشکاران و خانواده ها
آنان به صورت ناخواسته در دام اینگونه تبلیغات
کذب افتاده اند در خواست می نماید جهت
تشکیل پرونده و پیگیری حقوقی با در دست
داشتن مستندات به کمیته حقوقی و بازرسی و
رسیدگیبهتخلفاتفدراسیونمراجعهنمایند.
وی در پایان گفت :پیش از هرگونه اقدام جهت
شرکت در چنین مسابقات یا اعزام های برون
مرزی بدوا موضوع را از فدراسیون استعالم و
درصورت تائید اقدام نمایند.

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئين نامه تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره 1395/7/11–139660324009102299هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي
فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي بوشهر تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي آقاي نجف محمدي فرزند علي بشماره
شناسنامه 110صادره از دشتستان به شماره ملي  5329961017در ششدانگ يكباب ساختمان به مساحت  83/5متر مربع
پالك 19فرعي از 2204اصلي مفروز و مجزي شده از پالك  2204واقع در بخش دو بوشهر خريداري از فضل اله لشكري
پور مالك رسمي محرز گرديده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي مي شود در صورتي
كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه
اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به
مرجع قضايي تقديم نمايند .بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت
صادر خواهد شد-779336./.تاريخ انتشار نوبت اول 1396/09/01:تاريخ انتشار نوبت دوم-1396/09/15:
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