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توتو اسپورت:

معامله با روسها هرگز آسان نیست

روزنامه توتواسپورت چاپ تورین در گزارشی به عالقه یوونتوس
به «سردار آزمون» پرداخت و این بازیکن ایرانی را مهره گمشده
این تیم دانست.
به گزارش "ورزش سه" ،یوونتوس برای خرید مهاجم ایرانی زنیت
اصرار دارد .تماس ها در چند ساعت گذشته ادامه داشته اما
هنوز بین درخواست زنیت و پیشنهاد یوونتوس فاصله وجود
دارد.روسها گزینه فروش این بازیکن  ۲۷ساله ایرانی را فعال
میدانند چرا که قرارداد آزمون در ژوئن به پایان می رسد و
مشخص است که روسها قصد دارند از این بازیکن ایرانی
سودی بدست آورند .البته معامله با روسها هرگز آسان نیست
اما میانجیگریها برای پیدا کردن یک راه منطقی در جریان
است.در این میان تیم لیون فرانسه نیز عالقه بسیار زیادی
به خرید آزمون دارد و هر لحظه ممکن است خبر انتقال این
بازیکن ایرانی به فرانسه منتشر شود.
آزمون دوست دارد با پیوستن به یوونتوس خود را محک
جدی تری بزند اما این بازیکن ،مهاجم جنگجوی مورد نظر
«ماسیمیلیانو آلگری» سرمربی یوونتوس نیست ولی او فیزیک
بدنی و ویژگیهایی دارد که بتواند به عنوان مهاجم دوم و در
صورت لزوم به صورت ثابت بازی کند.

ادعای رسانه بلژیکی

هازارد به ته خط رسید؛ میخواهم از
رئال بروم

مهدی طارمی مهاجم تیم ملی فوتبال
ایران هم چنان موثرترین بازیکن تیم
پورتو در لیگ برتر پرتغال بشمار می رود.
درشبی که پورتو با نتیجه  1-4تیم بلننسز
را شکست داد مهدی طارمی زننده یکی
از گل های تیم پیروز بود و با این گل
شمار گل های خود را به عدد  10رساند.
او در جدول گلزنان لیگ برتر پرتغال بعد
از داروین مهاجم بنفیکا که تا به این
جای کار  14گل زده ،دیاز همبازی خود در
تیم پورتو با  13گل زده و ناوارو مهاجم
تیم ژیل ویسنته با  13گل زده نفر چهارم
است .با توجه به اینکه موتور گلزنی او
در هفته های اخیر روشن شده به نظر
می رسد در هفته های آتی شانس
زیادی برای صعود در جدول گلزنان لیگ
برتر پرتغال خواهد داشت و پورتو این
شانس را پیدا می کند با گلزنی های
مهدی طارمی دوباره تبدیل به تهاجمی
ترین تیم لیگ برتر پرتغال شود.
 18هفته از مسابقات لیگ برتر پرتغال
سپری شده و پورتو با با  48گل زده و
 50امتیاز صدرنشین بازی ها بشمار می
رود .هم اکنون بنفیکا تهاجمی ترین تیم
لیگ برتر پرتغال به حساب می آید به

این خاطرکه در  18هفته سپری شده از
بازی ها دو گل بیشتر نسبت به پورتوو
به ثمر رسانده است .فصل گذشته این
تیم پورتو بود که با  76گل زده عنوان
بهترین خط حمله لیگ برتر را در اختیار
داشت .و اما شمار خلق موقعیت گل

توسط مهدی طارمی به عدد  6رسیده
است .بدین معنی که مهدی طارمی در
 16گل از  48گل تیم پورتو تا هفته 18
بازی ها نقش مستقیم داشته است و به
همین خاطر تاثیرگذارترین بازیکن تیم
پورتو بشمار می رود .در تیم پورتو فابیو

آقا جالل فوتبال بوشهر  ۸۱ساله شد
«استاد جالل خان ( بهرام ) غریب زاده»
از پیشکسوتان فوتبالی استان بوشهر
و محله با اصالت و فوتبال خیز جفره
ماهینی بوشهر نیز تولد  ۸۱سالگی خود
را در حضور تعدادی از شاگردان وفادار
و اهالی فوتبال بوشهر جشن گرفت .
بازیکن  ،مربی و پیشکسوتی که سنگ
آسیاب فوتبال بوشهر بود و خدمات
شایسته و فراوانی برای فوتبال انجام
داد و حق بسیاری در گردن بسیاری از
فوتبالیست های این شهر و دیار دارد .
در این محفل گرم و صمیمی که حضور
آقای محمدعلی درویشی « دلو » پیر
و بزرگی دیگر از فوتبال و شهر بوشهر
مجلس را بسیار زیبا و مزین کرده
بود  ،تعدادی از عزیزان در وصف «
استاد » سخنانی کوتاه بیان فرمودند.
آقای حسن غالمی نژاد از دبیران
شایسته و بازنشسته آموزش و پرورش
و پیشکسوت تیم های شاهین و قدس
 ،آقای غریب زاده را نماد اخالق  ،تالش
 ،عشق و وفاداری به فوتبال بوشهر
دانست وبر حفظ  ،احترام و قدرشناسی
از این چهره های ماندگار تاکید داشت.
حاج حسین وردیانی  ،مدیرکل اسبق
تربیت بدنی ( سازمان ورزش و جوانان
) و دیگر پیشکسوت صاحب نام فوتبال
:آقا جالل  ،جدا از ورزش معلمی خوب
و نمونه برای فوتبال بود و خدمات
شایانی از خود برجای گذاشت .
وی که گله مندی زیاد و به حقی از
مسئوالن استانی و بخصوص ورزشی
داشت و از عدم حمایت جدی و
داشته های فوتبالی شاکی بود  ،برای
این حال و روز بسیار بیمار و وخیم
فوتبال بوشهر و بخصوص باشگاه های

توافق با رئال دو دقیقه هم طول منیکشد

لوکا مودریچ ،ستاره کهنهکار رئال مادرید ،میگوید نیازی به زمان زیاد برای توافق
و تمدید قرارداد با این باشگاه ندارد.
مودریچ شب گذشته موفق شد هجدهمین جام قهرمانی خود را با پیروزی برابر
اتلتیک بیلبائو در فینال سوپرکاپ اسپانیا باالی سر ببرد.
این هافبک کروات گل اول تیمش را با شوتی تماشایی در دقیقه  38به ثمر
رساند تا نشان دهد که همچنان در باالترین سطح فوتبال اروپا قادر به رقابت
با سایر هافبکهای درجه یک است.
مودریچ پس از پایان بازی در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت «:من هرگز از
قهرمانی خسته نمیشوم .این باشگاه به ما یاد داده که قهرمانی بسیار مهم
است .هر پیروزی در این باشگاه اتفاقی بسیار بزرگ است .ما از این که چنین
جامی را به دست آوردیم خوشحال هستیم اما کارمان به پایان نرسیده است».
این بازیکن درباره شرایط تمدید قراردادش با رئال گفت «:شرط خاصی ندارم.
من همیشه رابطه خوبی با این باشگاه داشتم و اطمینان دارم که به توافق
میرسیم .به توافق رسیدن برای تمدید قرارداد دو دقیقه هم برای من طول
نمیکشد و من مطمئنم که این اتفاق رخ میدهد .همه از خواسته من خبر
دارند و من ایمان دارم که این خواسته باشگاه هم هست».
مودریچ در ادامه به نقش آنچلوتی در زندگی حرفهای خودش اشاره کرده و
اضافه کرد «:او ارزش زیادی در دوران فوتبال من دارد چون انسان و مربی
بسیار خوبی است .سبک رفتار او و نحوه هدایت تیم بسیار درخشان است .از
زمانی که او به اینجا آمده اعتماد به نفس بسیاری به من داده و نشان داده که
به من ایمان دارد .وقتی شما چنین کسی را پشتتان داشته باشید ،همه چیز
درست پیش میرود».

افزایش دستمزد؛

رشط برونو فرناندز برای متدید

ایرانجوان و شاهین و عدم حضور
افراد دلسوز و پیگیر که کمکی به این
دو باشگاه نماید  ،ابراز تاسف نمود و
گفت نباید بگذاریم فوتبال بوشهر بمیرد!
حاج حسین طبیب نژاد پدر فوتبال
ساحلی استان هم با ناراحتی از وضعیت
اسف بار فوتبال بوشهر در تعریف و
تمجید از عملکرد ورزشی و اخالقی موثر
«استاد » در فوتبال گفت « :همیشه به
بازیکنان خود توصیه میکردم که اگر
نظم در فوتبال نداشته باشید  ،یعنی
هیچی ندارید و این درسی بود که از
کالس این مرد بزرگ یاد گرفته بودم ».
«حاج رسول غریبی » مرد زحمتکش
و پرتالش کار و دریا و از جامعه بزرگ
صیادی که خود نیز برای تیم «فوتبال
سکان جفره » زحمات زیادی کشید
از اخالق  ،منش و دلسوزی های

«غریب زاده» برای فوتبال بوشهر و
بخصوص جفره ای ها تقدیر نمود.
همچنین اصغرخان کامیاب  ،پیشکسوت
با اخالق فوتبال هم با تاثیرگذاری
خدمات « آقا جالل » و دانش فنی
وی اظهار داشت که حدود  ۳۰سال
پیش ما تمرینات مفید بدن سازی
زیر نظر ایشان آموزش دیدیم که خود
نشان از آشنایی و آموزش صحیح این
پیرفوتبالی از این رشته ورزشی داشت.
و ادامه داد «آموختم که در مسیر زندگی
چگونه سفر و مسیری موفق داشته
باشم و این نیز فقط با درایت  ،تدبیر
 ،علم و آموزش «آقا جالل » بود ».
چه زیبا گفته اند که آموزش،
عبادت و آموزش دهندگان،
جامعهاند.
گمنام
قدیسان
نکته جالب و قابل تمجید این محفل

آگهی مناقصه

ادن هازارد با اطمینان از اینکه در رئال برای او آینده ای نیست،
قصد جدایی در همین زمستان را دارد.
ادن هازارد تا سه سال قبل و در دوران حضور در چلسی یکی از
بهترین بازیکنان دنیای فوتبال بود و تیم های بزرگی را خواهان
جذب خود می دید .در نهایت و در تابستان سال  2019مدیران
رئال مادرید بعد از سال ها تالش برای خرید ادن هازارد از چلسی
به توافق دسته یافته و این ستاره بلژیکی را با سر و صدای فراوان
جذب کردند.اما ادن هازارد در همان بدو ورود به مادرید دچار افت
عجیبی شد و حتی گوشه ای از درخشش گذشته خود را در باشگاه
جدیدش تجربه نکرد .مصدومیت های متوالی و البته اضافه وزن
باعث شده ادن هازارد به بازیکنی اغلب نیمکت نشین در رئال
مادرید بدل شود .هازارد در نیمه نهایی سوپرکاپ برابر بارسا وارد
زمین نشد و در فینال شب گذشته برابر بیلبائو هم شانسی برای
حضور در میدان پیدا نکرد .چهره او در جشن قهرمانی رئال گویای
همه چیز بود.هازارد به وضوح از وضعیت فعلی خود ناراضی است
و در بلژیک ادعا می کنند او قصد جدایی در انتقاالت زمستانی
را دارد.طبق ادعای " ،"VoetbalNieuwsهازارد تصمیم خود برای
جدایی از رئال در همین زمستان را گرفته و پس از اطمینان از اینکه
زیر نظر کارلو آنچلوتی و در رقابت با رودریگو و وینسیوس شانسی
برای بازی پیدا نخواهد کرد ،به دنبال انتقال به تیمی دیگری است
تا در سال جام جهانی بیش از این از شرایط بازی به دور نماند.
رئال مادرید با انتقال قرضی او مشکلی ندارد و البته اگر پیشنهاد
مالی خوبی دریافت کند ،او را به صورت دائمی واگذار خواهد کرد.

و ادمیلسون هر کدام  7پاس گل داده
اند و مهدی طارمی با  6پاس گل بعد
از این دو بازیکن بهترین عملکرد را در
تیم پورتو داشته است .به واقع اینروزها
مهدی طارمی در پورتو مهاجمی است
که هم گل می زند و هم گل می سازد.

مودریچ:

 ،درشب جشن تولد آقازاده سعید
خان درویشی اما به پاس عزت و
احترام به استاد خود با اولویت دادن
به این موضوع و مهم دانستن آن  ،به
خوبی حق شاگردی و ارج گذاری را به
جا آورد و در این مجلس شرکت کرد.
منصور کاوه ئیان  ،سهراب بختیاری زاده
 ،حاج سعید مفتخر  ،اردشیر ترک زاده
 ،شهرام بوشهری و فاضل کبگانی دیگر
عزیزانی بودند که قدم رنجه نموده بودند
تا زادروز «استاد » را تبریک بگویند.
و در آخر باید گفت  :استاد گرامی و بزرگوار !
در زادروز تولدتان ،بهترین شادباشهای
اهالی فوتبال را نثار شما کرده و
آرزو میکنیم که دلتان همیشه شاد
و روزگارتان سبز و بهاری باد🌹.
✍️ :رضا سیاهوشی

نوبت دوم

به اطالع میرساند بانک ملی ایران اداره امور شعب استان بوشهر در نظر دارد نسبت
به انجام مناقصه خرید تجهیزات و اجرای پروژه ارتقاء دوربین های مداربسته در
هفت شعبه استان اقدام نماید:
موضوع مناقصه :
ارتقاء سامانه نظارت تصویری شعب بانک ملی استان بوشهر شامل جمع آوری تجهیزات قدیمی
دوربین های مداربسته در هفت شعبه استان و تهیه کلیه تجهیزات مورد نظر و تجهیز واحدهای مذکور
به سیستم نظارت تصویری مطابق با نقشه های اجرایی و جانمایی و مشخصات فنی مورد تأیید بانک
تاریخ انتشار فراخوان :چهار شنبه  1400/10/29ساعت  8صبح
مهلت دریافت اسناد فراخوان :دو شنبه  1400/11/04ساعت  8صبح
مهلت ارسال پیشنهادات :ده روز تا تاریخ پنجشنبه  1400/11/14ساعت  8صبح
زمان بازگشایی پاکات :شنبه  1400/11/16ساعت 12
زمان اعتبار پیشنهاد :شنبه 1400/11/30
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه :واریز مبلغ  200/000/000ریال به حساب شماره  0111005307001به نام
بانک ملی ایران و بارگزاری فیش مربوط در سامانه
آدرس :بوشهر -خیابان امام خمینی -اداره امور شعب بانک ملی استان بوشهر -دایره مهندسی و امالک
تلفن تماس077-33321684 :

برونو فرناندز ،ستاره پرتغالی منچستریونایتد ،از این باشگاه خواسته که
دستمزدش را برای تمدید قرارداد افزایش دهد.
فرناندز در هفتههای اخیر مذاکراتی را با باشگاه منچستریونایتد انجام داده بود
اما حاال ادامه این مذاکرات را به تعویق انداخته تا حرکات بعدی این باشگاه را
زیر نظر داشته باشد.اتلتیک مدعی شده که این بازیکن دستمزدی در حدود 100
هزار پوند در هفته از یونایتد دریافت میکند اما میخواهد در قرارداد جدیدش
جز بازیکنانی باشد که باالترین دستمزد را در این تیم میگیرند تا اهمیتش در
این تیم نشان داده شود.کریستیانو رونالدو با دستمزد بیش از  400هزار پوند
در هفته بیشترین دستمزد را در اولدترافورد دریافت میکند و داوید دخیا نیز
با  375هزار پوند در هفته در رده دوم قرار دارد.گفته میشود حداقل هشت
بازیکن در یونایتد دستمزدی بیشتر از فرناندز دریافت میکنند که شامل هری
مگوایر ،پل پوگبا ،آنتونی مارسیال ،رافائل واران و ادینسون کاوانی هستند.
فرناندز و نمایندگانش پیش از این یکی از پیشنهادات منچستریونایتد را در
اواخر پاییز رد کرده بودند و اتلتیک خبر داده که این مذاکرات تا ماه می ادامه
پیدا نخواهد کرد.تا آن زمان مشخص خواهد شد که آیا شیاطین سرخ موفق
به کسب سهمیه لیگ قهرمانان اروپا شدهاند یا خیر و آیا به صورت کلی موفق
به حضور در هیچ یک از رقابتهای اروپایی خواهند شد.
قرارداد فعلی فرناندز تا ژوئن  2025ادامه دارد و یونایتد بند تمدید یک سال
بیشتر را نیز در این قرارداد در اختیار دارد .همین موضوع باعث شده که تاخیر
در مذاکرات تمدید قرارداد این بازیکن چندان باعث نگرانی منچستریونایتد
نشده باشد.

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  140060324002002157مورخه  1400/10/04هیأت اول موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی
برازجان تصرفات مالکانه و بالمعارض متعلق به آقای محمد علی عمادی منفرد فرزند
قلی به شماره شناسنامه  396و شماره ملی  3500648509صادره از بوشهر در ششدانگ
یک قطعه زمین مزروعی به مساحت  88925/38متر مربع قسمتی از پالک 7082
اصلی واقع در بخش سه حوزه ثبت ملک برازجان اراضی روستای هفت جوش
خریداری شده از آقای قلی عمادی منفرد به ایشان واگذار گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت  2ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس
از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع
قضاییتقدیمنمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالکیت صادر خواهد شد .صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع ذیصالح
قانونی (دادگاه) نیست.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/10/28 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/11/13 :
شماره 834 :م الف
محمد رضا باقر پور -سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دشتستان
..........................................................................................................................
خانم حوا سالمی دارای شناسنامه شماره  3921به شرح دادخواست به کالسه 1400/259
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان
حسن قاسمی به شناسنامه  382در تاریخ  1400/09/24اقامتگاه دائمی خود بدرود
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :
 )1ابوالفضل قاسمی ف حسن به شماره ملی  3490774841و متولد  1387/12/09صادره
از بوشهر (پسر متوفی)
 )2فاطمه قاسمی ف حسن به شماره ملی  3490690311و متولد  1386/11/23صادره
از بوشهر (دختر متوفی)
 )3حوا سالمی ف احمد به شماره ملی  3579608657و متولد  1358/03/12صادره از
دیر (همسر دائمی متوفی)
 )4جعفر قاسمی ف غالمحسین به شماره ملی  3549632029و متولد 1331/12/19
صادره از دشتی (پدر متوفی)وال غیر
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نخستین آگهی
ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
شماره 268 :م الف
شعبه سوم شورای حل اختالف شهر کاکی

