انتقال دیپای به بارسلونا آنطور که این بازیکن انتظارش را داشت پیش
نرفته و حاال به نظر میرسد که روزهای سختتری هم در پیش باشد.
تصاویر منتشــر شده از اردوی تمرینی بارسلونا نشان میدهد که این
بازیکن همچنان لبخند به لب دارد و در جلســات تمرینی و در مسیر
یهایش مشغول
پرواز از اسپانیا به آمریکا به گفتگو و شوخی با هم تیم 
است .اما او به خوبی از این موضوع باخبر است که روزهای حضورش
در بارسلونا به شمارش افتاده .برترین گلزن فصل گذشته بارسا حاال

بنبست بارسا برای دیپای؛ او مهاجم هفتم است
مهاجم هفتم این تیم به حساب میآید و در واقع فقط جلوتر از مارتین
برایثویت قرار دارد که به همراه این تیم به میامی سفر نکرده است .او
در حال حاضر پشت سر رافینیا ،عثمان دمبله ،فران تورس ،آنسو فاتی،
پییر امریک اوبامیانگ و روبرت لواندوفسکی است که همگی آماده
حضور در خط حمله هستند و بسیار بعید به نظر میرسد که فرصتی
برای او وجود داشته باشد .بارسا امیدوار است که بتواند از این بازیکن
در جریان جذب زول کونده استفاده کند اما مونچی عالقهای به جذب

دیپای برای سویا ندارد و این باعث شده که کار برای او سخت شود .با
توجه به این که جام جهانی  2022قطر قرار است در اواسط فصل آینده
برگزار شــود ،حضور در زمین و داشتن فرصت بازی اهمیت بسیاری
بــرای این بازیکن دارد که نمیخواهد جایگاهش را در تیم ملی هلند
از دست بدهد .باید دید که تصمیم نهایی او برای باشگاه آیندهاش در
چند روز فرصت باقی مانده تا شروع رقابتهای فصل  2022-23چه
خواهد بود.
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کوکوریا،قطعهگمشدهپازلتاکتیکیگواردیوال

«او در بارســلونا بزرگ شده اســت ،پس به خوبی می داند که
چطور باید فوتبال بازی کند ».این جمله نقل قولی از گراهام پاتر
ســرمربی برایتون در خصوص مارک کوکوریا است که در فصل
گذشته (در اولین فصل حضورش در برایتون) عملکرد درخشانی
را از خــود در ترکیب این تیم به نمایش گذاشــت .کوکوریا در
پایان فصل گذشته توانست عنوان بهترین بازیکن سال برایتون
را از منظر بازیکنان و همینطور جایزه بهترین بازیکن ســال را از
دیدگاه هواداران این تیم کسب کند .در تابستان امسال ،کوکوریا
به واســطه عملکرد خیره کنندهاش در رادار منچسترسیتی قرار
گرفت و پپ گواردیوال که خودش هم یک کاتاالن اســت قصد
دارد او را به عضویت تیم خــود دربیاورد .به ویژه این روزها که
خبرهایی درخصوص انتقال الکساندر زینچنکو به آرسنال شنیده
میشــود .قــرارداد کوکوریا با برایتون در ســال  2026به پایان
میرســد و برایتون هیچ گونه فشاری جهت فروش این بازیکن
چند پســته  23ساله احساس نمیکند .در حال حاضر ،بزرگترین
مانع جهت انتقال کوکوریا به سیتی ،مبلغ خرید این بازیکن است
اما ،اگر دو باشــگاه بر ســر انتقال او به توافق برســند ،احتماال
کوکوریا تکه گمشده پازل تاکتیکی گواردیوال خواهد بود.
در فصل آینده ،به احتمال زیاد ،ژائو کانســلو گزینه اول سیتی
برای پست فولبک چپ باشــد و زینچنکو دیگر بازیکن سیتی
است که قابلیت بازی در پست فولبک چپ را دارد .اما زینچنکو
باوجود پیشنهاداتی که دریافت کرده ،هنوز وضعیتش برای فصل
آینده مشــخص نیســت .حتی اگر زینچکو برای فصل آینده در
سیتی بماند ،اضافه شدن کوکوریا به ترکیب سیتی ،به گواردیوال
این امکان را میدهد تا نقشــههای تاکتیکی متنوعی را طراحی
و اجرا کند.

هواداران ســیتی سالها خواهان این هســتند که باشگاه یک
فولبک چپ ســنتی جذب کند .از یازده ســال پیش که گائل
کیلیشی به ســیتی آمد بنجامین مندی تنها فولبک چپی است
که ســیتی به خدمت گرفته است .باوجود اینکه سیتی با استفاده
از بازیکنان راســت پا در پســت فولبک چپ توانســته است
جامهای متعددی را کســب کند ،اســتفاده از فولبک چپ سنتی
با قابلیتهای تهاجمی میتواند به ســیتی کمک کند تا فوتبال
با کیفیت تری را به نمایش بگذارد .فصل گذشــته ،سیتی بیشتر
حمالتش را از سمت چپ زمین تدارک میدید اما تعداد موقعیت
های گلی که از یک ســوم چپ زمین ( )The left thirdبه
وجود آوردند نســبت به یک ســوم میانی و راست زمین (The
 )right and middle thirdsکمتر بود .این احتماال به این
دلیل اســت که سیتی برنامه داشته تا در سمت چپ زمین تراکم
ایجاد کند و سپس با انتقال توپ به سمت راست زمین ،بازیکنان
حاضر در آن منطقه را در موقعیت یک در مقابل یک با مدافعین
حریف قــرار بدهد تا آنها با اســتفاده از توانایی دریبلزنی توپ
را به ســمت دروازه حریف ببرند .درهرصورت ،کیفیت بازیکنان
ســیتی آنقدر باالســت که آنها بتوانند تعداد حمالت بیشتری را
از ســمت چپ طراحی کنند و بهتر اســت که برای فصل آینده
این نقیصه (ایجاد موقعیت کمتر از ســمت چپ) را برطرف کنند.
حال ســوالی که اینجا مطرح میشود :ســیتی به عنوان مدافع
قهرمانی ،در فصل آینده هنگام مالکیت توپ چه سبکی از بازی
را میخواهد به نمایش بگذارد؟ بهخصوص اینکه ارلینگ هالند،
بازیکنی اســت که معموال در مقابل دفاع نامنظم در مقایســه با
دفــاع منظم بهتر بازی میکند .باتوجه به اینکه ســیتی رویکرد
صبورانه ای در هنگام مالکیت توپ دارد ،معموال حمالت خود را

الپورتا :خریدهای بارسا هنوز
تمام نشده است

خوان الپورتا ،رییس باشگاه بارسلونا،
مدعی شــد که کار این تیم در پنجره
نقل و انتقــاالت تابســتانی به پایان
نرســیده است .بســیاری از هواداران
بارسلونا نگران بودند که شرایط مالی
نه چندان خوب این تیم در پنجره نقل
و انتقاالت تابســتانی باعث شــود که
آنها در جــذب بازیکنان مدنظر ژاوی
هرناندز به مشکل بخورند.
اتفاقی که در نهایت رخ نداد و این باشگاه یکی از بهترین عملکردهای ممکن را
در بین تمامی باشگاههای اروپایی در نقل و انتقاالت داشت و هزینه زیادی را نیز
برای جذب بازیکنــان جدید و تقویت تیمش پرداخت کرد .آنها تا به حال فرانک
کســیه و آندریاس کریستنســن را به عنوان بازیکن آزاد جذب کردهاند ،قرارداد
عثمان دمبله تمدید شــده است و رافینیا و روبرت لواندوفسکی نیز با قراردادهای
به ارزش  103میلیون یورو به این تیم ملحق شدهاند.
با این که بارســا تا به حال خریدهای خوب و البته زیادی انجام داده اما به نظر
میرسد که آنها همچنین به دنبال جذب بازیکنان بیشتری در این تابستان و پیش
از شروع فصل  2022-23هستند.
الپورتا در گفتگو با هریســتو استویچکوف اظهار داشت «:ما میخواهیم تیمی با
قابلیت رقابت بســازیم .باید ابــزاری را در اختیار ژاوی قرار دهیم که تیمی خوب
داشــته باشد و من فکر میکنم ما در مسیر درســتی برای رسیدن به این هدف
قرار داریم».
او با اشــاره به هدفش در دوران ریاست بر بارســا گفت «:رویای من این است
که بارســا بار دیگر به تیمی قدرتمند و مدعی در دنیا تبدیل شود و ما در حال کار
روی همین موضوع هســتیم .اگر شرایط اقتصادی بهبود پیدا نکند ،کار دشواری
در پیش خواهیم داشت».
رییس بارســلونا با اشــاره به خریدهای جدید این تیم اضافه کرد «:ما در حال
حاضر دمبله ،لواندوفســکی ،رافینیا ،کسیه ،فران تورس و پییر امریک اوبامیانگ
را داریم .فکر میکنم متئو آل ِمانی و یوردی کرویف عملکرد خوبی داشتند اما حاال
وقت کار روی خط دفاعی اســت .کار ما در پنجره نقل و انتقاالت تابستانی هنوز
تمام نشده است».

از کناره ها انجام میدهد .ســیتی برای اجرای حرکات تهاجمی
خــود از ترکیب فولبکها ،وینگرها و هشــتهای آزاد “free
 ”eightsاســتفاده میکند تا در موقعیت دریافت کات بکها و
ســانترها قرار بگیرند و گلزنی کنند .هشت آزاد یا فیریایت واژه
جدیدی است که به تازگی به واژگان فوتبال اضافه شده و اولین
بــار کوین دی بروینه در مصاحبه ای ایــن واژه را به کار برد و
گفت« :من به عنوان شــماره  10بازی نمیکنم بلکه به عنوان
 free eightsبازی میکنم» .به طور خالصهfree eights ،
جای دو بازیکن بازی میکنند و همزمان نقش شــماره های 8
و  10ســنتی را ایفا می کنند .در واقــع free eights ،هم در
هافاســپیس ( )Half-spaceو هم در پشت محوطه جریمه
حریف جایگیری میکنند.گواردیوال از زمانی که به ســیتی آمد
برنامه این را داشــت تا از فولبکهای تنومند و فیزیکی استفاده
کند ،اما باوجود اینکه بازیکنانی با این ویژگیها دراختیارش نبود،
توانست موفقیتهای بزرگی را با سیتی به دست بیاورد.
در ادامه ،به ویژگیهایی که باید فولبکهای منچستر سیتی در
فاز تهاجمی برخوردار باشند ،اشاره میشود:
 )1بیشــتر در زمین حریف حضور داشــته باشند ،موقعیتشان با
وینگرها هماهنگی داشته باشد ،به طوریکه یکی نزدیک کناره
زمین باشد و دیگری در هافاسپیس چپ یا راست (برمبنای این
که توپ در نیمه راست یا چپ زمین است) جایگیری کند .یعنی،
یا فولبک در هافاســپیس و وینگر در کناره زمین قرار گیرد ،یا
وینگر در کناره زمین و فولبک در هافاسپیس جایگیری کند.
 )2ارســال پاسها و سانترهای بلند از کنارههای زمین (در نیمه
حریف) و همچنین ارســال پاس کات بک از خط عرضی زمین
( )Bylineدر نزدیکی دروازه حریف

بوسکتس :تالش باشگاه برای
جذب لوا ستودنی بود

ســرخیو بوســکتس ،بازیکــن
کهنهکار بارســلونا ،از پیوستن روبرت
لواندوفســکی بــه ایــن تیــم ابراز
خوشحالی کرد.
بارســلونا پس از تالشهای متوالی
و پیشــنهادات متعددی کــه به بایرن
مونیخ ارائه کرد باالخره موفق شد نظر
مساعد مدیران این باشگاه برای انتقال
لواندوفسکی را جلب کند .این بازیکن
بــا قراردادی به ارزش  45میلیون یورو از بایرن جدا شــده و به بارســلونا ملحق
شــد تا این باشــگاه به هدف اولش در پنجره نقل و انتقاالت رسیده باشد .او در
فهرســتی که ژاوی هرناندز برای خرید در پنجره تابستانی در اختیار مدیران بارسا
قرار داده بود در صدر قرار داشــت و جذب این ستاره لهستانی از اهمیت خاص و
ویژهای برای این تیم ،هواداران و بازیکنانش برخوردار بود .بوســکتس در گفتگو
با خبرنگاران درباره خریدهای جدید بارســا اظهار داشت «:تالش قابل تحسینی
از سوی باشــگاه صورت گرفته و بازیکنان بســیار خوبی در پستهای هجومی
و دفاعی به جمع ما اضافه شــدند .من از این که بازیکنانی در ســطح جهانی به
نوکمپ آمدهاند بسیار خوشحال هســتم .این که توانستیم رافینیا و لواندوفسکی
را بخریم و قرارداد عثمان دمبله را تمدید کنیم بســیار مهم است».او با اشاره به
شــانس بارسا برای قهرمانی در فصل آینده گفت «:فوتبال فقط و فقط به گلزنی
بستگی دارد و امسال رقابت بسیاری در جریان خواهد بود .امیدواریم که این فصل
برای ما به بهترین شکل ممکن به پایان برسد و ما بتوانیم مدعی قهرمانی باشیم
و جامهایی را نیز به دســت بیاوریم ».این ستاره قدیمی بارسا درباره لواندوفسکی
اضافه کرد «:من روز گذشته برای اولین بار او را دیدم .این بازیکن اهمیت زیادی
برای ما دارد و در طول فصل گلهای بســیاری به ثمر میرســاند .امیدوارم که
بتوانیم به او کمک کنیم و او هم به بهترین و سریعترین شکل ممکن با ما سازگار
شود .باید به او فرصت داد تا درخششی که در طول این سالها داشته را در بارسا
هم نشان دهد ».رابرت لواندوفسکی در تمرین دیشب بارسا در میامی غایب بود و
به این ترتیب حضور او در بازی دوستانه مقابل اینتر میامی منتفی شد .این اولین
بازی دوســتانه بارسا در تور آمریکاست و ستاره لهستانی که چند روز پیش رسما
به بارسا پیوست ،برای اولین بازی خود با پیراهن این باشگاه باید منتظر بماند.

ولخرجترینباشگاههای اروپایی
در پنجره نقل و انتقاالت تابستانی

هنوز فرصت زیادی تا بســته شــدن پنجره نقل و
انتقاالت تابســتانی وجود دارد اما تکلیف بسیاری از
ستارههای اروپایی مشخص شده است.
باشــگاههای اروپایی مبالغ هنگفتی را تا این جای
کار برای جذب بازیکنان مدنظرشان هزینه کردهاند تا
بتوانند تیمی قدرتمند برای فصل آینده در لیگهای
داخلی و اروپایی داشته باشند.
در صدر فهرست باشــگاههایی که بیشترین هزینه
را در اروپا برای جذب بازیکن پرداخت کردهاند نامی
غیرمنتظره به چشم میخورد که در چند فصل اخیر
هزینه زیادی برای تقویــت تیمش انجام نداده بود.
بایرن مونیخ با  120.5میلیون یورو هزینه برای جذب
بازیکن در صدر این فهرست قرار گرفته است .آنها تا
به حال  70میلیون یورو برای دیلیخت 32 ،میلیون
یورو برای ســادیو مانــه و  18.5میلیون یورو برای
جذب گراونبرخ هزینه کردهاند و به نظر میرسد که
قصد دارند فصل آینده با نهایت قدرت در رقابتهای
بوندســلیگا و لیگ قهرمانان به میدان بروند .در رده
دوم این فهرســت نامی قرار دارد که در چند ســال
اخیر همیشه هزینه قابل توجهی برای بهبود شرایط
تیمش انجام داده است .منچسترسیتی با پرداخت 60
میلیــون یورو برای ارلینگ هالنــد و  48.75میلیون

یورو برای کالوین فیلیپس و مجموع  108.75میلیون
یورو در جایگاه دوم قرار گرفته است.
باشــگاهی در جایگاه ســوم این فهرست ایستاده
که شــاید حضــورش باعــث تعجب بســیاری از
فوتبالدوستان باشد .همه از شــرایط مالی بد بارسا
و عواقب تلخی که برای این باشــگاه داشــته باخبر
هســتند اما خوان الپورتا عزم خودش را برای بستن
تیمی که مدعی کســب عنــوان قهرمانی در اللیگا
و لیگ قهرمانان باشــد جزم کرده اســت .بارسا تا
به حال فرانک کســیه و آندریاس کریستنسن را به
عنوان بازیکن آزاد به خدمــت گرفته ،قراردادش را

با عثمان دمبله تمدید کرده و  58میلیون یورو برای
خرید رافینیا و همچنین  45میلیون یورو برای جذب
روبرت لواندوفسکی هزینه کرده تا با  103میلیون در
رده سوم باشد .تیم چهارم این فهرست آرسنال است
که در تالش اســت تا بازیکنان مدنظر میکل آرتتا را
به خدمت بگیرد و از تکرار ناکامی فصل گذشــته و
از دست رفتن سهمیه لیگ قهرمانان در هفته پایانی
جلوگیری کند 52.2 .میلیون یورو برای ژسوس35 ،
میلیون یورو برای ویرا 6.36 ،میلیون یورو برای ترنر
و  3.5میلیون یورو برای مارکینیوش باعث شده آنها
 97.06میلیــون یورو هزینه کرده باشــند .مالکان و
مدیران جدید چلســی نیز در تالش هســتند تا این
تیــم را بار دیگر به دوران اوج برگردانند و با پرداخت
 56.2میلیون یورو برای جذب رحیم استرلینگ و 38
میلیون یورو برای خرید کالیدو کولیبالی ،مجموعا با
 94.2میلیون یورو در جایگاه پنجم قرار دارند.
پس از این تیم ،بروســیا دورتموند بــا  86میلیون
یورو ،لیورپول بــا  85.8میلیون یورو ،رئال مادرید با
 80میلیون یورو ،پاری ســن ژرمن با  79.5میلیون
یورو و منچســتریونایتد با  72.37میلیون یورو جز ده
باشگاه اروپایی هستند که بیشترین هزینه را در این
پنجره نقل و انتقاالتی پرداخت کردهاند.

 )3انجام بازی ترکیبی پیچیده با وینگرها یا هافبکهای مرکزی،
ایجاد برتری عددی در کنارهها برای گذشــتن از مدافعین ،انجام
فرار نفر سوم ( )Third manیا کمک به فرار نفر سوم و انجام
حرکات اورلپ ()Overlapیا آندرلپ ()Underlap
در فاز دفاعی ،فولبکهای سیتی باید این چهار ویژگی را داشته
باشند:
 )1انجام دوئلهــای زمینی یک برابر یــک در نواحی کناری
یکسوم دفاعی و دفع کردن ارسالهای حریف
 )2هنگامی که سیتی قصد پرس از باال را دارد ،هافبکهایی که
باالتر بازی میکنند؛ مارک ( )Markکنند و زمانی که آنها قصد
دارند برای دریافت توپ از سایر هم تیمیهایشان به عقب زمین
بر گردند ،توپ را از آنها بگیرند.
 )3وقتی که سیتی مالکیت توپ را در کنارههای زمین از دست
میدهد ،سریع ضدپرس کنند و از ضد حمالت حریف به واسطه

ستارهدورتموند
سرطان دارد

تکل و خطا جلوگیری کنند.
 )4برگشــتن از زمین حریف به زمیــن خودی (Recovery
 )runsجهــت به تعویق انداختن و جلوگیــری از ضد حمالت
حریف
کوکوریــا یک هدف نقل و انتقاالتی مهم برای تیم منچســتر
ســیتی اســت ،بهخصوص حاال که زمزمه پیوستن زینچنکو به
آرســنال بیش از هرزمان دیگر به گوش میرسد ،قیمت کوکوریا
به عنوان یک مهاجم که تواناییهای دفاعی باالیی دارد ،بســیار
مقرون به صرفه است.او بازیکن متفاوتی نسبت به کانسلو است
و همچنین ،تعادل ســبک هم به اندازه عمق تیمی مهم اســت.
ســبک فعلی او شبیه ســبک فولبکهای سیتی است ،پس ،به
احتمال زیاد وقتی که برایتون و ســیتی برســر مسائل مالی به
توافق برســند ،نیاز به تغییرات زیادی وجود ندارد تا کوکوریا به
ریتم تیم گواردیوال برسد.

ایگواین 50 :میلیون یورو برای
لواندوفسکی؟پووف!

گونزالو ایگواین ،ســتاره سابق رئال
مادرید ،به انتقال روبرت لواندوفسکی
به بارسلونا واکنش نشان داد.
بحث انتقال لواندوفسکی به بارسلونا به
یکی از سوژههای داغ روز تبدیل شده و
واکنشهای بسیاری را به همراه داشته
اســت .به نظر میرسد که ایگواین نیز
از این قاعده مستثنی نیست و پرداخت
چنین مبلغی بــرای جذب بازیکنی 34
ســاله از نظر او چندان منطقی به نظر نمیرســد.این مهاجم اینترمیامی آمریکا در
مصاحبه با رادیو کاتالونیا در واکنش به خبر انتقال لواندوفسکی به بارسلونا از بایرن
گفت «:بابت این بیخبری عذرخواهــی میکنم اما ...آیا این انتقال به صورت آزاد
بود؟ اوه ،نه؟  50میلیون یورو؟ پوف»...او در ادامه ســعی کرد این اظهارنظر جالبش
را بــه نوعی جبران کند و اظهار داشــت «:در حال حاضر پرداخت  50میلیون یورو
در فوتبال مبلغ خاصی نیست .پرداخت چنین مبلغی پیش از این برای یک بازیکن
غیرممکن به نظر میرسید .برای این که  50میلیون یورو برای یک بازیکن  34ساله
پرداخت شود ،آن بازیکن باید بسیار فوق العاده باشد و لواندوفسکی چنین بازیکنی
است».این ستاره سابق رئال مادرید با اشاره به درخشش بازیکنان باالی  30سال در
چند فصل اخیر اضافه کرد «:فوتبال دیگر سن خاصی ندارد .بنزما  15گل در لیگ
قهرمانان زد .بارسا هم حاال خرید بسیار خوبی را انجام داده است .لواندوفسکی یک
هیوال است ».ایگواین درباره حضور ژاوی در بارسلونا ادامه داد «:از زمانی که ژاوی
آمده ،بارسلونا پیشرفت کرده است .آنها خوب بازی میکنند و در برنابئو برنده شدند.
او در لحظه حساســی آمد و بازیکنان خوبی برایش خریدند .بارسا بار دیگر مدعی
قهرمانی خواهد بود ».این بازیکن آرژانتینی همچنین به قهرمانی فصل گذشته رئال
مادرید در لیگ قهرمانان اشاره کرد و گفت «:این عجیبترین لیگ قهرمانانی بود
که شاهدش بودم .آنها هر بازی از باخت برگشتند .این دی ان ای رئال مادرید است
و این مطمئنا یکی از جذابترین لیگ قهرمانانهایی بود که شاهدش بودم».رابرت
لواندوفسکی بهعنوان یکی از بزرگترین نقل و انتقاالت تابستانی امسال ،با قراردادی
 50میلیون یورویی به بارســلونا پیوســت .خوان الپورتا و تیم مدیریت اقتصادی او
تا به اینجا دســت به کار بزرگی زدهاند .باشــگاهی بدهکار توانسته یکی از بهترین
عملکردها را در بازار انتقاالت تابستانی داشته باشد.

باشــگاه دورتمونــد اعــام کرد که
سباســتین هالر ،مهاجــم جدید این
باشگاه به سرطان مبتال شده است.
سباســتین هالر که فصل گذشته در
آژاکس نمایش های درخشانی داشت،
در این تابســتان با انتقالی  32میلیون
دالری به دورتموند پیوست اما اکنون
مشخص شده که دچار سرطان بیضه
شده است و باید تور پیش فصل زردها
در سوئیس را ترک کند.در بیانیه باشــگاه دورتموند آمده است »:سباستین هالر،
مهاجم بروســیا دورتموند ،باید کمپ تمرینی تیم در باد راگاز سوئیس را به دلیل
بیماری ترک میکرد و راهی دورتموند شده است.
این مهاجم  28ساله اهل ساحل عاج بعد از تمرین روز دوشنبه احساس ناخوشی
کــرد .در جریان معاینات پزشــکی جامع ،در نهایت یــک تومور در بیضههای او
تشــخیص داده شد .در طول روزهای پیش رو معاینات بیشتری در مرکز پزشکی
ویژه روی او انجام خواهد شــد .باشــگاه دورتموند از همه مــی خواهد تا حریم
خصوصی این بازیکن و خانواده اش رعایت شــود و ســواالت بیشتری در مورد
بیماری او پرسیده نشود.
به محض اینکه اطالعات بیشــتری به دست بیاید ،ما با مشورت با خود بازیکن،
اطالعرسانی خواهیم کرد ».سباستین کل ،مدیر ورزشی دورتموند هم گفت »:این
خبر امروز شوک بزرگی برای سباستین هالر و همه ما بود .همه خانواده دورتموند
برای سباســتین بهبودی ســریع آرزو می کند و امیدواریم خیلی زود بار دیگر او
را در آغوش بگیریم .ما هرکاری که از دســت مان بربیاید انجام می دهیم تا او
بهترین درمان ممکن را پشــت ســر بگذارد ».هالر که برای همه رده های سنی
فرانســه بازی کرده ،در رده بزرگساالن ترجیح داد پیراهن تیم ملی ساحل عاج را
به تن کند .او فصل گذشته هم با پیراهن آژاکس نمایش های درخشانی در لیگ
قهرمانــان ارائه داد و با زدن  11گل ،بعد از کریم بنزما و روبرت لواندوفســکی،
ســومین گلزن برتر این رقابت ها بود.او در دیدار مقابل اســپورتینگ لیسبون در
هفته اول مرحله گروهی  4گل زد تا به اولین بازیکن بعد از مارکو فان باستن در
قانون
آئین نامه
قانون و
ماده3
موضوع
تعییندروازه
چهار بار
رقابت ها
ماده13در این
بازی اش
در اولین
شود که
آگهیتبدیل
ســال 1992
وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
تکلیفمی کند.
حریف را باز
برابر رأی شماره  140160312004001245مورخ 1401/03/03موضوع کالسه
 1399114412004000492هیات اول /دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک
آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین
گنبدکاووس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای/خانم عید قلی هیوه چی فرزند
تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
رحمان بشماره شناسنامه  1233شماره ملی  2030648973در ششدانگ یک قطعه
برابر رأی شماره  140160312004001245مورخ 1401/03/03موضوع کالسه
زمین مزروعی به مساحت  2834/22مترمربع جدا شده از پالک شماره - 13اصلی
 1399114412004000492هیات اول /دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
واقع درگنبدکاووس اراضی روستای هیوه چی بخش  11حوزه ثبت ملک گنبد انتقال
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک
ملک مع الواسطه از مالک رسمی(آقای قجر هیوه چی) به متقاضی داشته و تصرفات
گنبدکاووس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای/خانم عید قلی هیوه چی فرزند
متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسیهای محلی کارشناس که حکایت از
رحمان بشماره شناسنامه  1233شماره ملی  2030648973در ششدانگ یک قطعه
عدم تعارض و بالمنازع بودن تصرفات متقاضی دارد  ،لذا به منظور اطالع عموم مراتب
زمین مزروعی به مساحت  2834/22مترمربع جدا شده از پالک شماره - 13اصلی
واقع درگنبدکاووس اراضی روستای هیوه چی بخش  11حوزه ثبت ملک گنبد انتقال
در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور
ملک مع الواسطه از مالک رسمی(آقای قجر هیوه چی) به متقاضی داشته و تصرفات
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به
متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسیهای محلی کارشناس که حکایت از
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زمان جدید برگزاری بازیهای
آسیایی هانگژو اعالم شد

رضا سارانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس
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