5

جهانورزش

www.ebtekarnews.com

خبر

خبر

چرا فوتبالیستهای ایرانی اروپا را ترجیح میدهند؟

رقابت با ناپولی برای جذب ستاره ایرانی

در انتظار بهبود بیماران تا شروع بازیه ا

لژیونر شدن به هر قیمتی!

میالن مشتری سردار آزمون شد

یکی از رسانههای ایتالیایی خبر داد باشگاه
آ.ث.میالن نیز همانند ناپولی خواهان
به خدمت گرفتن مهاجم ایرانی زنیت
سنتپترزبورگ است.
به گزارش ورزش سه ،با گذشت هفتهها
از خبر اعالم شدن عالق ه باشگاه ناپولی برای
جذب سردار آزمون ،اکنون سایت کالچو
مرکاتو در مطلبی با تیتر «میالن عالقهمند
به آزمون ،اما ناپولی همچنان برای این خرید
جلوتر است» ،عنوان کرده باشگاه میالن نیز
این ستاره ایرانی را میخواهد و او را در فهرست
خرید تابستانی خود قرار داده است.
در ابتدای گزارش کالچو مرکاتو عنوان شده:
«او (سردار آزمون) دوست دارد پس از هشت
سال روسیه را ترک کند تا تجربه حرفهای و
جدیدتری در یک شرایط جدید داشته باشد».
بنابر نوشته این رسانه ایتالیایی ،سردار آزمون
از عالقه شدید ناپولی برای این انتقال آگاه است.
کالچو مرکاتو عنوان کرده کریستیانو جیونتولی،
مدیر ورزشی باشگاه ناپولی قرارداد با آزمون را
از اهداف اصلی خود قرار داده و میداند که او
خط حمله تیمش را تقویت میکند ،اما باید در
نظر داشته باشد که باشگاه زنیت ،این مهاجم
را به راحتی از دست نمیدهد چراکه یکی از
سرمایههای مهم باشگاهاش است.
کالچو مرکاتو تاکید کرده که معامله با زنیت
سنتپترزبورگ به این راحتی نیست و این
باشگاه روسی به تمام مدعیان جذب آزمون
پیام محکمی فرستاده و تاکید کرده که آنها به
هیچ عنوان نمیخواهند مبالغ و پیشنهاداتی
کمتر از  ۳۰میلیون یورو را حتی مطالعه کنند و
زیر نظر قرار دهند.
با این وجود ،اما ناپولی اطمینان دارد که به
سردار آزمون میرسد ولی تنها مشکلی که در
حال حاضر برای آنها وجود دارد ،این است که
لیست بازیکنان ِ خارج از اتحادیه اروپا برای
آنها تکمیل شده است .البته ایروینگ لوسانو
(مهاجم تیم ملی مکزیک) در حال ترک ناپولی
است و به همین دلیل یک جای خالی برای
آزمون باز خواهد شد.
این رسانه ایتالیایی عنوان کرده لوسانو که
سابقه بازی در پی.اس.وی آیندهوون را دارد،
از برنامههای گتوزو برای فصل آینده خارج
شده و احتماال به لیگ برتر برود .کالچو مرکاتو
درباره حدس و شایعاتی که برای جذب عالقه
میالن برای آزمون وجود دارد هم نوشته است:
«رمضانی (مدیر برنامههای آزمون) مذاکراتی با
مسئوالن روسونری انجام داده و باشگاه میالن
درباره وضعیت آزمون کسب اطالع کرده
است ،اما در هفتههای آینده بیشتر متوجه
خواهید شد که عالقه میالن به آزمون جدی
بوده یا نه و آیا به مذاکره ختم میشود؟»
این رسانه ایتالیایی خبر داده که رمضانی
رابطه بسیار خوبی با رالف رانگنیک (مدیر فنی
احتمالی میالن) دارد که فاکتور خیلی مهمی
در انتقال آزمون خواهد بود و باید به آن توجه
کرد .کالچو مرکاتو در پایان یادآور شده که در
حال حاضر ناپولی از تمام مدعیان برای جذب
سردار جلوتر است ،اما میالنیها هم احتماال به
صف خرید او اضافه میشوند.
البته رسانههای ایتالیایی در روزهای گذشته
عنوان کرده بودند که باشگاه میالن برای پ ُر
کردن جای خالی زالتان ابراهیموویچ ،قصد
دارد آرتم زیوبا ،مهاجم بلند قامت زنیت
سنتپترزبورگ و بهترین گلزن لیگ برتر
روسیه را به خدمت بگیرد ولی حاال ممکن است
به جای این ملیپوش روسی ،آزمون به جمع
روسونریهابپیوندد.
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در دوران حضور کارلوس کیروش روی نیمکت
تیم ملی ایران و با توجه به عالقه شدید سرمربی
اسبق تیم ملی به استفاده از بازیکنان حاضر در
لیگهای خارجی ،بسیاری از بازیکنان لیگ برتری
برای حضور در تیم ملی تصمیم به ترک ایران و
حضور در لیگهای خارجی گرفتند .کیروش
حتی بازیکنان لیگهای درجه دو اروپایی را هم
به برخی نفرات حاضر در فوتبال داخلی ترجیح
میداد و معتقد بود بازیکنان تیم ملی با حضور
در کشورهای خارجی زندگی حرفهایتری را نسبت
به حضور در ایران تجربه میکنند؛ بازیکنی چون
علیرضا جهانبخش با وجود عملکرد نسبتا خوب
در داماش گیالن هرگز در لیست کیروش جایی
نداشت ولی بالفاصله پس از انتقال به تیم نایمخن
هلند در لیست تیم ملی قرار گرفت و حتی حضور
در جام جهانی  2014را هم تجربه کرد .اتفاقی که
باعث حضور بسیاری از بازیکنان لیگ برتری در
کشورهایی چون بلژیک ،پرتغال ،روسیه ،کرواسی
و سوئد شد که بسیاری از آنها چندان سرانجام
خوشی هم نداشتند.
به گزارش خبرآنالین ،به جز جهانبخش نفراتی
چون احسان حاجیصفی ،کریم انصاریفرد ،کاوه
رضایی و بسیاری از ستارههای لیگ برتری هم
تصمیم گرفتند به سمت کشورهای اروپایی کوچ
کنند تا فرصت بیشتری در تیم ملی به آنها برسد.
انتقالهایی که برخی از آنها موفق و برخی دیگر
هم ناموفق بود و برخی نفرات خیلی زود یا به ایران
برگشتند یا راهی کشور قطر شدند .تیمی چون
شارلروا در چند سال اخیر به یک مقصد تکراری
برای بازیکنان ایرانی تبدیل شده است؛ مقصدی
یزاده خوشایند
که تنها برای کاوه رضایی و علی قل 
بوده و نورافکن و دلفی نتوانستند در این تیم موفق
ظاهر شوند.
تیمی چون شارلروا در چند سال اخیر به یک
مقصد تکراری برای بازیکنان ایرانی تبدیل شده
است؛ مقصدی که تنها برای کاوه رضایی و علی
یزاده خوشایند بوده و نورافکن و دلفی نتوانستند
قل 
در این تیم موفق ظاهر شوند.
این اتفاق حتی واکنش علی دایی را هم به همراه
داشت و او از بازیکنانی که صرفا و به هر قیمتی به
دنبال حضور در فوتبال اروپا هستند انتقاد کرد.
در آن زمان رضا اسدی ،هافبک دفاعی تیم سایپا
قصد داشت با قراردادی به مبلغ  50هزار یورو که

در چند سال اخیر تعداد لژیونرهای فوتبال ایران در کشورهای مختلف خارجی به طرز چشمگیری افزایش یافته که این موضوع دالیل بسیاری دارد.
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است
 20هزار یورو از آن به واسطهها میرسید راهی
کشور دانمارک شود که مخالفت دایی و سایپا
باعث شد در این تیم ماندنی شود .دایی آن زمان
درباره ماجرای اسدی گفت« :االن همه شما افتخار
میکنید که جهانبخش با فالن مبلغ به برایتون
انگلیس رفته است اما من ماندهام که مگر میشود
یک بازیکن بگوید من میخواهم به دانمارک بروم
آن هم با مبلغ  ۵۰هزار یورو که باید به این و آن هم
درصد بدهد و شاید  ۲۰هزار یورو نصیبش شود.
من با اسدی حرف زدم ،به او گفتم آقا رضا زحمت
بکش ،تو توانایی آن را داری که به تیم ملی برسی،
وقتی از تیم ملی به تیم دیگری بروی خیلی مهمتر
است ،با یک شخصیت دیگری به تیم دیگری
میروی ۲ .ساعت با او صحبت کردم اما روزی که
مدیرعامل با من کار داشت به دفتر مدیرعامل رفتم
و دیدم که او در دفتر مدیرعامل نشسته است ،من
 ۵بار هم به دفتر مدیرعامل نرفتهام .فاصله تمرین

فرصتی برای تغییر کالس درجه دوها

ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره99/1000375مورخ  1399/02/22هیات اول /دوم موضوع قانون تعیین

تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت
ملک یاسوج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عبدمحمد بهشت فرزند اله داد بشماره

شناسنامه  ۳۰۵صادره از در یک قطعه زمین مزروعی /یک قطعه باغ به مساحت  ۳۴۸متر مربع

پالک فرعی از اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  ۱۱۳فرعی از  ۲7۴اصلی قطعه  2واقع در
بازرنگ خریداری از مالک رسمی آقای قاسم موسوی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  ۱۵روز آگهی میشود در صورتی که 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 یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1399/03/10:

تاریخ انتشار نوبت دوم1399/03/26:
حسینفرخی

رئیس ثبت اسناد و امالک نوبت دوم حسین فرخی رئیس ثبت اسناد و امالک
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب عارف بسطامی فرزند ستار به شماره سریال ۰۸۱۰۳۰۹وشماره

ملی  ۴۲۲۰۰۰۳۸۹۴در مقطع کاردانی پیوسته پیوسته رشته الکترونیک برق صنعتی فارغ
التحصیل از واحد دانشگاهی دانشگاه آزاد اسالمی واحد یاسوج مفقود و فاقد اعتبار میباشد.

تا دفتر مدیرعامل ما هم زیاد نیست اما متأسفانه
یکسری چیزها آدم در زندگی میبیند ،تکلیف او
هم مشخص است».
با این حال این روزها و با وجود جدایی کیروش
از تیم ملی همچنان بازیکنان ایرانی به دنبال
حضور در لیگهای اروپایی هستند که دلیل آن را
باید در وضعیت اقتصادی این روزهای کشورمان
جستجو کنیم؛ درواقع افزایش قیمت ارز در چند
وقت اخیر باعث شده پیشنهادات پایین کشورهایی
چون بلژیک هم برای بازیکنان ایرانی معقول به
نظر برسد و آنها مجاب به ترک وطن و حضور
در اروپا شوند .بازیکنانی که در میان آنها برخی از
ستارگان و نفرات مطرح هم حضور دارند و حضور
در کشورهایی که لیگ چندان قدرتمندی ندارند
تنها به خاطر مسائل مالی است.
در چنین شرایطی و با توجه به افزایش نرخ ارز
و همینطور مشکالت مالی تیمهایی چون استقالل

و پرسپولیس احتماال امسال هم چند نقل و انتقال
بازیکن به تیمهای خارجی رخ خواهد داد؛ اولین
موردی که قطعی شده حضور علیرضا بیرانوند،
دروازهبان شماره یک تیم ملی در تیم آنتورپ بلژیک
است و بیرانوند از فصل بعد در این تیم به میدان
خواهد رفت .عالوه بر بیرانوند این روزها صحبت
از لژیونر شدن محمد محبی ستاره تیم سپاهان به
میان آمده که مشخص نیست تا چه اندازه جدی
است .عالوه بر محبی بازیکنان دیگری هم به دنبال
حضور در کشورهای خارجی هستند و به زودی
باید منتظر اضافه شدن تعداد لژیونرهای فوتبال
کشورمان باشیم؛ نفراتی چون مهدی قایدی،
مهدی ترابی ،علی کریمی و علی علیپور شانس
باالیی برای حضور در فوتبال اروپا دارند و باید دید
درنهایت چه کسانی مسیر بیرو را در پیش خواهند
گرفت و سرنوشت خود را در آن سوی مرزها دنبال
خواهند کرد.

لیگهای اروپا در تب و تاب بازگشت

درحالی که فوتبال در کشورهای اروپایی به تدریج از سر گرفته
میشود ،برخی لیگهای کوچکتر مسابقات خود را با خالقیتهای
خاصی دنبال خواهند کرد.

آگهی موضوع ماده  ۳قانون و ماده  ۱۳آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و

آخرین آمار کرونا در  ۱۶تیم
لیگ برتری

به گزارش ورزش سه ،درحالی که بعد از نزدیک به دو ماه وقفه،
فوتبال در کشورهای مختلف اروپایی ب ه تدریج و محتاطانه از سر
گرفته میشود ،برخی لیگهای کوچکتر این قاره برای شروع
مسابقات فوتبال خالقیتهای جالبی درنظر گرفتهاند .از سوی
دیگر یک تیم اروپایی با تبعات جدیای به دلیل نقض قوانین
کرونا روبهرو است.
پرتغال ،دانمارک ،لهستان ،صربستان ،اتریش ،کرواسی و
اوکراین از جمله کشورهایی هستند که بار دیگر شاهد برگزاری
مسابقات فوتبال خواهند بود اما با این تفاوت که دیگر از حضور
تماشاچی در استادیومها خبری نیست.
این کشورها به جمع مجارستان ،جمهوری چک ،استونی و
جزایر فارو میپیوندند که فوتبال در آنها آغاز شده است .آلمان
تنها لیگ از پنج لیگ بزرگ اروپایی است که مسابقاتش را از سر
گرفته است.
لیگهای اروپایی که اطالعات خود را با هم به اشتراک میگذارند
از تهمیدات مشابهی استفاده میکنند که از جمله آنها میتوان
به گرفتن تستهای منظم از بازیکنان ،محدودیت  300نفره برای
کسانی که میتوانند در زمین و اطراف آن حضور داشته باشند
و ممنوعیت دست دادن پیش از بازی ،ممنوعیت استفاده از
عروسکهای عالئم تیمها و گرفتن عکس دستهجمعی تیمی اشاره
کرد.
با این حال لیگها برای حل معضل عدم حضور تماشاچی در
استادیومها راهحلهای مختلفی ارائه دادهاند که در میان آنها
دانمارک از همه خالقتر بوده .سوپرلیگ دانمارک قرار است از
پنجشنبه برگزار شود و در مسابقات این لیگ از خالقیتی به اسم

سکوهای مجازی استفاده میشود .صفحه نمایشهایی بزرگ در
کنار زمین که تصویر ویدئویی زنده هواداران را در استادیوم پخش
میکند.
پرتغال که مسابقات لیگش از  3ژوئن آغاز میشود برای پخش
تلویزیونی بیشترین تعداد بازیها قصد دارد هر هفته از مسابقات
را در یک بازه زمانی  4تا  6روزه برگزار کند که بین هر هفته و هفته
بعدی یک روز استراحت به تیمها داده میشود .برخی از تیمها
نمیتوانند در استادیوم خانگیشان بازی کنند چرا که فدراسیون
فوتبال و دولت تشخیص دادهاند استادیوم آنها قادر به رعایت
پروتکل بهداشتی نیست.
اما در اتریش ،صدرنشین لیگ ،لینتس روز پنجشنبه با
جریمهای سنگین مواجه شد و شش امتیاز از این تیم کسر شد
چرا که فدراسیون فوتبال اعالم کرده این تیم پیش از موعد مقرر و
بدون اجازه تمرینهای گروهی خود را از سر گرفته .به این ترتیب
لینتس که پیش از این با اختالف سه امتیاز صدرنشین شد حاال
صدرنشینی خود را از دست داده و سالزبورگ بار دیگر شانس
زیادی برای جشن گرفتن هفتمین قهرمانی پیاپی خود در این لیگ
دارد.
لیگ لهستان که  11هفته از آن باقی مانده آغازشد .صدرنشین
لیگ ،لژیا ورشو و لخ پوزنان اولین بازی است.
سوپرلیگ صربستان هم دیگر لیگی است که از سر گرفته شده.
یگ برتر اوکراین هم با برگزاری سه بازی آغاز میشود.
صدرنشین لیگ ،شاختار دونتسک به مصاف تیم سوم جدول
دیناکو کیف خواهد رفت.
* لیگ دسته یک کرواسی هم از تاریخ  5ژوئن آغاز خواهد شد.

تقریبا تمام تیمهای لیگ برتری یک یا دو بار
آزمایش کرونا را انجام دادند که خوشبختانه
مبتالیان زیادی گزارش نشده است.
به گزارش ورزش سه ،پس از آنکه ستاد
مقابله با کرونا در ورزش مجوز شروع تمرینات
تیمهای فوتبال را مشروط به پشت سر گذاشتن
تستهای کرونا کرد ،هر  ۱۶باشگاه برای انجام
این کار وارد عمل شدند و از تمام اعضای تیم خود
آزمایشهای الزم را گرفتند.
طی یک هفته گذشته که تیمها تستهای
مختلفی را پشت سر گذاشتند و در آزمایشگاههای
معتبر یا درمانگاهها و باشگاههای خود اقدام به
انجام این کار کردند ،تا به امروز جواب  ۲۹تست
مثبت اعالم شده که رقم چندان باالیی نیست
و میتوان انتظار داشت به مرور زمان این رقم
کاهش پیدا کند .بازیهای لیگ برتر فوتبال از
روز بیست و نهم خردادماه با دیدار معوقه هفته
یازدهم بین تیمهای فوالد خوزستان و استقالل
آغاز میشود که به دلیل حاد نبودن وضعیت
جسمانی و سالمتی این  ۲۹نفر ،احتمال میرود
در سه هفته آینده و تا زمان انجام مسابقات
تعداد مبتالیان در بین باشگاههای فوتبال تک
رقمی شود .تا روزجمعه برخی از تیمهای لیگ
برتری یک یا دو تست کرونا را پشت سر گذاشتند
که البته دقت برخی آزمایشها باالتر بوده و نشان
از وضعیت دقیقتر سالمتی افراد داده است ،اما
مطمئنا تا قبل از شروع دوباره بازیها ،فدراسیون
پزشکی ورزشی و سازمان لیگ ،تیمها را الزام
به انجام تستهای دقیق میکنند تا در جریان
مسابقات مشکلی برای سالمتی افراد به وجود
نیاید .طبق آخرین اخباری که از سوی باشگاهها یا
منابع موثق اعالم شده ،تعداد دقیق مبتالیان به
کووید ۱۹بین تمام تیمهای لیگ برتری به صورت
زیر است:
* پرسپولیس ۲ :نفر  -هر دو عضو تدارکات
* سپاهان ۲ :نفر  -یکی از مبتالیان بازیکن
است
* تراکتور ۴ :نفر از اعضای تیم
* استقالل :صفر
* شهرخودرو ۲ :نفر – داوود سیدعباسی ،مربی
و یک عضو تدارکات
* فوالد خوزستان ۵ :نفر از اعضای تیم
* صنعت نفت آبادان ۳ :نفر  ۲ -بازیکن و یک
عضو کادر اجرایی
* نفت مسجدسلیمان :نامشخص  -گفته شده
نیمی از اعضای تیم در روز یکشنبه هفته اخیر
تست دادهاند.
* ماشینسازی ۶ :نفر از اعضای تیم
* نساجی :صفر
* ذوبآهن :نامشخص  -ذوبیها در روز
چهارشنبه هفته قبل تست کرونا دادند و قرار
است در روز شنبه آزمایش جدیدی پشت سر
بگذارند.
* پارس جنوبی ۴ :نفر  ۳ -بازیکن و یک عضو
تیم
* گلگهر سیرجان :صفر  -در تست جدید
اعالم شده آزمایش هیچ یک از اعضای تیم مثبت
نبوده است.
* سایپا :یک نفر  -یکی از بازیکنان جوان
* شاهین شهرداری بوشهر :صفر
* پیکان :صفر
این آمار در حالی اعالم شده که در وضعیت
سالمتی بسیاری از افراد که شرایط خود را تشریح
کردهاند ،مشکل حادی گزارش نشده است .برای
مثال ،داوود سیدعباسی از تیم شهرخودرو تاکید
داشته شرایط جسمانی او مطلوب است ولی گفته
شده در بدن او ویروس وجود دارد.
با این وضعیت و درصورت توجه به قرنطین ه
افرادی که مبتال به کرونا هستند یا برخی از
اعضای تیم و خانوادهها که با آنها در ارتباط
بودهاند ،میتوان پیشبینی کرد که سالمتی
بسیاری از آنها نهایتا تا دو هفته دیگر به دست
میآید و جواب آزمایشها منفی خواهد شد؛
همانطور که برای گلگهریها از حدود  ۱۰نفر به
صفر نفر رسیده است.

آگهی تشکیل مجمع عمومی عادی (نوبت اول )
شرکت تعاونی اعتبار کارکنان خبرگزاری جمهوری اسالمی
شماره ثبت ۱۶۰۹۶۳
بدینوسیله از اعضاء محترم شرکت تعاونی اعتبار کارکنان
خبرگزاری جمهوری اسالمی دعوت می شود در جلسه
مجمع عمومی عادی نوبت اول که از ساعت  ۱۰روز سه شنبه
 ۱۳۹9 / ۰۴ / 10در محل نمازخانه ساختمان مرکزی سازمان
خبرگزاری جمهوری اسالمی برگزار می شود  ،حضور به هم رسانند.
ضمنا" از اعضاء محترمی که کاندید بازرسی هستند دعوت می
شود حداکثر ظرف مدت  ۷روز از تاریخ انتشار این آگهی شخصا"
برای ثبت نام و تکمیل فرم مربوطه و ارائه به دفتر تعاونی مراجعه
نمایند .الزم به یاد آوری است هر عضو حداکثر می تواند وکالت سه
نفر را برعهده بگیرد و اعضائی که نمی توانند در جلسه حضور یابند
حداکثر  ۴۸ساعت قبل از تشکیل مجمع می بایست همراه وکیل

خود به دفتر تعاونی مراجعه نمایند  .کلیه وکالتنامه ها با تائید هیات
مدیره و بازرس شرکت تعاونی معتبر خواهد بود .
دستور جلسه :
 -۱استماع گزارش هیات مدیره و بازرسان
 -۲تصویب صورتهای مالی سال  ۱۳۹۸و نحوه تقسیم سود و
تصویب بودجه سال ۱۳۹۹
 -٣تصویب پاداش هیئت مدیره
 -۴تصویب دستور العمل پاداش هیئت مدیره
 -۵انتخاب بازرسان قانونی
 -۶گزارش تغییرات اعضاء و تصویب سرمایه شرکت

هیات مدیره تعاونی اعتبار کارکنان خبرگزاری جمهوری اسالمی

