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گلبال زنان با ترکيبی جوان به
بازی های پارآسيايی می رود

هفته سوم رقابت های کورس اسبدوانی تابستانه در مجموعه سوارکاری بندرترکمن با معرفی برترین ها به کار خود پایان داد؛ جمعه کورس به ایستگاه چهارم می رسد

برخاف گمانه زنیه��ای اخیر ،عضو هیات
رییسه فدراسیون فوتبال از ماندن «کیروش» در
تیم ملی تا پایان جام ملت های آسیا خبر داد.
در حال��ی که رس��انههای خارج��ی از پایان
همکاری «کیروش» و فدراسیون فوتبال خبر
میدهند« ،مهدی تاج» چندی قبل مدعی شد
که این فدراسیون با سرمربی پرتغالی تیم ملی
ادامه همکاری میدهد .با این وجود «کارلوس
کیروش» بدون اظهارنظری تهران را به مقصد
لیس��بون ترک کرد تا خبرهای منتش��ر شده
درباره پایان همکاری دو طرف قوت بگیرد .با
وجود افزایش گمانهزنیها مبنی بر خداحافظی
«ک��یروش» با تیم ملی« ،عبدالکاظم طالقانی»
عضو هیات رییسه فدراسیون فوتبال میگوید
قرارداد این مربی تا جام ملتهای آسیا تمدید
ش��ده و این امیدواری وج��ود دارد که قرارداد
مربی پرتغالی تیم ملی ت��ا جام جهانی 2۰22
قطر تمدید شود«.عبدالکاظم طالقانی» نیز اظهار
کرد :مهدی تاج برای اداره تیم ملی و مذاکره با
کیروش اختیار تام دارد و ما تصمیمات او را
حمایت میکنیم چرا که به او درباره تیم ملی
اعتماد داریم .تاج گفته که ق��رارداد کیروش
تمدید شده و هر چیزی که او بگوید برای ما
سند اس��ت .تا جایی که من میدانم قرارداد تا
جام ملتها معتبر است اما من امیدوارم قرارداد
او تا سال  2۰22تمدید شود و او در جام جهانی
قطر کنار تیم ملی باشد.

توکلیان:

شاهد ظهور نسل نو
در کشتی هستيم

مدی��ر تیمهای ملی پایه کش��تی آزاد ایران،
گفت :ش��اهد ظهور نس��لی نو در کش��تی
ایران هس��تیم و اگر میخواهیم این نس��ل
افتخارآفری��ن باش��ند باید م��ورد حمایت
مسئوان ورزش قرار گیرند.
«امی��ر توکلیان» پس از بازگش��ت تیم ملی
کشتی آزاد نوجوانان به ایران و کسب عنوان
قهرمان��ی جه��ان« :تیمهایی نظی��ر آمریکا،
روس��یه ،گرجس��تان ،ترکیه و آذربایجان با
ترکی��ب و تیم های خوب��ی در رقابتهای
جهانی نوجوانان در کرواس��ی شرکت کرده
بودن��د .همان ط��ور که پی��ش از اعزام تیم
نیز اعام کرده بودیم ما نیز با کش��تیگیران
خوبی راهی زاگرب ش��ده بودیم که نس��ل
جدیدی در کشتی ایران محسوب میشوند.
کشتیگیران ما در کرواسی بسیار پخته و با
جنگندگی باا مقابل تمام رقبای خود حاضر
شدند و از نظر فنی و جسمانی بسیار خوب
بودند .ش��اهد یک نس��ل بس��یار خوب در
کشتی ایران هس��تیم که اگر میخواهیم در
سالهای بعد ش��اهد مدالهای خوشرنگی
در رقابتهای المپیک و جهانی باشیم باید
مورد حمایت ویژه مس��ئوان ورزش قرار
گیرن��د .امیدوارم این قهرمانی باعث ش��ود
تا این کش��تیگیران نوجوان به عنوان آینده
سازان کشتی ایران دیده شوند و رها نشوند
و باید برای آنها برنامهریزی داش��ته باشیم
و این موفقیت نش��ان داد که ما در کش��تی
پشتوانههای خوبی داریم».

يک ميدان شور و هيجان !
میدان به وجد آمده در شور و هیجان است ،اسب هایی که از دپار کنده میشوند تنها یک هدف دارند؛ خط پایان
رقیه مسلمی پور� از دور ازدحام خودروها و آدم ها جلب
توجه می کند ،بومی ها با این ازدحام آشنایی دارند؛ اینجا
میدان سوارکاری بندرترکمن ،جایی که هر هفته مشتاقان
زیادی را به س��وی خود می کش��اند تا برای این هواداران
یک میدان پر از هیجان باشد .رقابت های کورس اسبدوانی
تابستانه در بندرترکمن است؛ ایستگاه سوم ،با ۵4رأس اسب
از نژادهای ترکمن و دوخون ،چابکسوارانی که آمده اند
تا با دواندن این اس��ب ها برترین عناوین را برای مالکان
شان به ارمغان آورند 72 .میلیون تومان جایزه درنظر گرفته
ش��ده اس��ت تا در پایان به برترین ها کورس های شش
گانه اهدا ش��ود .گوینده میدان گزارش��گری زنده دارد و
وقایع میدان ،از ورود اسبها به دپار تا استارت و جریان
رقابت را آهنگین گزارش میکند .سیل جمعیت مشتاق
حاض��ر در میدان آرام و قرار ندارد؛ هر یک اس��ب ها و
چابکسواران خود را در میدان تعقیب کرده و غالب آنان
نیز به پیش بینی هایشان فکر می کنند!
تاختن برای رسیدن به خط پایان
میدان به وجد آمده در شور و هیجان است .اسب هایی که
از دپار کنده میش��وند تنها یک هدف دارند؛ خط پایان ،و
 2۰۰متر پایانی هر کورس ،نقطه اوج هیجان است؛ هیجان
برای اسب ،سوارکار و تماشاگرانی که نام اسب پیشتاز را
صدا می زنند ،تماشاگرانی که می توان آنان را در دو دسته
ی «در ش��وق قهرمانی» و «مغم��وم از ناکامی» دید .هفته
سوم کورس اسبدوانی تابستانه بندرترکمن در مجموعه
بزرگ سوارکاری این شهرستان استارت می خورد .برای
این رقابت ها  ۵4رأس اس��ب در شش کورس مشخص
شده اند؛ اسب هایی از نژادهای ترکمن و دوخون که در
دورهای هزار مت��ری با یکدیگر به رقابت خواهند کرد.
رقابت آغاز می شود؛ با همان هیجان همیشگی و التهابی
که در میدان موج می زند .اس��بهای ترکمن سه ساله و

با اعام اسامی تیم ملی والیبال
ایران برای بازیهای آسیایی؛

دوواليباليستگلستانیمسافر
جاکارتاشدند

گروه ورزشی � قایقران گلستانی تیم ملی آب های آرام ایران
در بازی های المپیک ریو ،امیدوار اس��ت تا بتواند در بازی
های آس��یایی جاکارتا به خوشرنگ ترین مدال دست پیدا
کند«.عادل مجللی» دارنده اولین مدال تاریخ قایقرانی ایران
در رقابت های بزرگس��اان جهان ک��ه یکی از آماده ترین
های قایقرانی ایران به ش��مار م��ی رود این روزها در حال
آماده سازی برای حضوری قدرتمند در بازی های آسیایی
 2۰1۸جاکارتا است« .مجللی» با اشاره به این بازی ها عنوان
می کند :بازی های آسیایی بدون شک برای هر ورزشکار
آس��یایی از اهمیت باایی برخوردار است و حضور در آن
برای اکثر این ورزشکاران یک آرزو است .من نیز خوشحالم
که بار دیگر برای ایران در این آوردگاه مهم به میدان می روم.
وی که بیش��ترین زمان خ��ود را در اردوهای تیم ملی می

با تصاحب مدال نقره
رقابت های انتخابی در تایلند؛

دووميدانی کار گلستانی المپيكی شد
درکنگرهفدراسیون جهانی تصویب شد؛

اوزان جديد وزنهبرداری و
سيستمکسبسهميهالمپيک

تصمبم��ات هی��ات اجرای��ی در کنگ��ره
فدراس��یون جهان��ی وزنهب��رداری ب��ه
تصویب رس��ید .کنگره فدراسیون جهانی
وزنهبرداری با حضور نمایندگان  63کشور
در حاشیه مسابقات وزنه برداری قهرمانی
جوانان جهان در تاشکند ازبکستان برگزار
ش��د .در ای��ن کنگ��ره که علی م��رادی و
محس��ن بیرانوند رییس و دبیر فدراسیون
ایران نیز حضور داشتند اوزان جدید وزنه
برداری که ش��امل  1۰وزن در مس��ابقات
جهانی و  7وزن در المپیک اس��ت به تایید
اعضای کنگره رسید .سیستم جدید کسب
س��همیه المپیک  2۰2۰نیز ب��ه طور جامع
ب��رای اعض��ای مجمع ارائ��ه و در نهایت
تصویب شد.

ساله برگزارکننده های کورس پنجم هستند؛ کورسی که
آی گل موفق می شود با هدایت آق اویلی بشگرد خود
را زودتر به خط پایان برس��اند .ابوطالب چاری زاده با
اسب س��یتی دنس��ر که در تعقیب آی گل بود بعد از
این اس��ب از خط پایان عبور می کند تا نایب قهرمان
کورس پنجم شود و ستار مهرانی نیز با اسب وای وای
به مقام س��ومی کورس رضایت می دهد.اما رقابت در
دور شش��م و پایانی از حساس��یت های خاص خود
برخوردار اس��ت؛ جایی که اس��بهای دوخون سه تا
هفت س��اله به میدان می آیند و خ��ود را برای نبردی
یک ه��زار متری آماده می کنند .ک��ورس به پایان می
رسد و ستار مهرانی با اسب سون استار موفق به کسب
مقام اول می ش��ود .امان محمد قلرعطا با اسب آزادی
و رامین قهرمانی با اس��ب سیکاس نیز مقامهای دوم و
سوم را به خود اختصاص می دهند.
هشت تا  14امتیازی برگزارکننده ی کورس اول این بازی
ها هستند .اسب ها می تازند ،چابکسواران هدایت اسب
ها را برای زودتر رس��یدن به خط پایان برعهده دارند و
در پایان این کورس ،آرمین آق آتابای با اسب آرای گزل
زودتر از خط پایان می گذرد تا نام قهرمان به خود گیرد.
ستار مهرانی با اسب تیر رئیسی و فیض اه رجال با اسب
بل به عناوین دوم و سوم رضایت می دهند.

آسایش با اس��ب آرمانا پیمان و بنیامین جرجانی با اسب
پیوتال در تعقیب قهرمان ،مقامهای دوم و س��وم را کسب
می کنند.در دور سوم اس��بهای دوخون سه ساله پشت
دپار قرار می گیرند .آق اویلی بشگرد با اسب تاسارا موفق
به کس��ب مقام اول ش��د و رامین قهرمانی با اسب اوبا و
امان محمد قلرعطا با اس��ب ماریل ب��ه ترتیب مقامهای
دوم و سوم را به دس��ت آوردند.رقابت در دور چهارم
مانند دور قبل میان اس��بهای دوخون سه ساله شکل
می گیرد و چابکس��واری که موفق می ش��ود زودتر از
بقیه ش��رکت کنندگان در این ک��ورس خود را به خط
پایان برساند پیمان قلرعطا است؛ سوارکاری که با اسب
کورلی��ن زودتر از خط پایان عب��ور می کند تا به دنبال
او آق اویلی بش��گرد با اس��ب کارولین و امیر مختومی
با اس��ب آژدر دوم و سوم شوند.اسبهای دوخون سه

گروه ورزش��ی � با اعام اس��امی تی��م ملی والیبال
ایران برای ش��رکت در بازی های آس��یایی 2۰1۸
دو والیبالیست گلستانی مسافر جاکارتا شدند.پس
از ک��ش و قوس ه��ای فراوان بع��د از خبر اعزام
تی��م ملی والیبال به جای تی��م «ب» به بازی های
آس��یایی  2۰1۸جاکارتا و رایزنی مسئوان ورزش
ایران با برگزار کنندگان بازیهای آس��یایی ،بااخره

لیس��ت بازیکن��ان اعزامی به این بازیها مش��خص
شد.والیبال ایران در دوره گذشته بازیهای آسیایی
ب��رای اولین ب��ار در تاریخ موفق به کس��ب مدال
طا ش��ده بود و در این دوره برای دفاع از عنوان
قهرمانی گام به اندونزی خواهد گذاش��ت.با اعام
اسامی بازیکنان اعزامی والیبال ایران به بازیهای
آس��یایی  2۰1۸جاکارتا «فرهاد قائمی» در پس��ت

میدان در التهاب
با مشخص شدن برترین های کورس اول ،رقابت در دور
دوم آغاز می شود .اسبهای دوخون دو ساله خود را برای
رقابت در مس��افت هزار متر آماده کرده اند .شلیک آغاز و
تاختن اسب ها برای رسیدن به خط پایان ...و انتهای رقابتی
که متین جرجانی با اسب شیمبو پیروز آن می شود .مبین

م ّلی پوش گلستانی قایقرانی:

تاش من برای کسب خوشرنگ ترين
مدال در جاکارتا است
گذراند درخصوص اردوهای برگزارشده تیم ملی برای بازی
های جاکارتا می گوید :برای حضور در جاکارتا از دوسال
قبل اردوهایی ویژه را با همت فدراسیون آغاز کردیم و 11
ماه از سال را تمرین می کنیم .ورزشکاران رشته قایقرانی اگر
دو هفته تمرین نداشته باشند زحماتی که در  6ماه کشیده

اند به هدر خواهد رفت .پس از مس��ابقات قهرمانی آسیا
که مهرماه  96در چین برگزار ش��د اردوهای آمادگی برای
حضور در جاکارتا و کس��ب ورودی المپیک  2۰2۰توکیو
جدی تر از قبل شد.دارنده مدال برنز جهان شانس کسب
مدال در بازی های آس��یایی  2۰1۸را زیاد می داند؛ «برای

گروه ورزش��ی � دوومیدانی کار گلستانی با تصاحب
م��دال نقره رقابت های انتخاب��ی در تایلند المپیکی
ش��د.در رقابته��ای دوومیدانی انتخاب��ی المپیک
نوجوانان که به میزبانی تایلند برگزار شد تیم ایران
توس��ط دوومیدانی کار گلس��تانی موفق به کس��ب
یک س��همیه المپیک نوجوانان ش��د.برای تیم ملی
دوومیدان��ی ایران «حمیدرضا کی��ا» دوومیدانی کار
اهل کردکوی اس��تان گلس��تان در پرش سه گام با

ثبت رکورد  1۵.6۸متر صاحب مدال نقره شد« .کیا»
با کسب این عنوان عاوه بر آنکه رکورد ملی پرش
س��ه گام ایران را شکست ،سهمیه حضور در بازی
های المپیک نوجوانان را نیز کسب کرد.
نماین��دگان دوومیدان��ی نوجوان��ان ای��ران در این
رقابتها با س��ه مدال و کسب س��ه سهمیه به کار
خود پایان دادند.در ماده پرش س��ه گام ،همچنین
«سیدمبین مداحی» دیگر ملی پوش گلستانی ایران

بشگرد بهترین چابکسوار هفته
هفته س��وم رقابته��ای کورس اس��بدوانی تابس��تانه
بندرترکم��ن ب��ه پای��ان می رس��د؛ با معرف��ی برترین
چابکس��واران و اس��ب ها .در جمع برترین ها بهترین
چابکس��وار هفته معرفی می ش��ود« .آق اویلی بشگرد»
همان سوارکار ماهری است که در این هفته با کسب دو
مقام نخست و یک مقام دومی عنوان بهترین چابکسوار
هفته لقب می گیرد تا ستار مهرانی با یک مقام نخست،
یک مقام دوم و یک مقام سوم و آرمین آق آتابای ،متین
جرجانی و پیمان قلرعطا هر یک با یک مقام نخست در
رده های بعدی قرار گیرند.با پایان رقابت های هفته سوم،
کورس اس��بدوانی تابستانه بندرترکمن روز جمعه هفته
جاری در ایستگاه چهارم دنبال خواهد شد؛ رقابت هایی
که پیش بینی می شود با همان جمعیت مشتاق همراه و
همان التهاب و هیجان مثال زدنی برگزار شود.
قدرتی زن و «صابر کاظمی» در پس��ت پشت خط
زن از اس��تان گلس��تان در ترکیب تی��م ملی قرار
گرفتند«.ایگ��ور کواکویچ» به عنوان س��رمربی و
«پیمان اکبری»« ،دراگان کوبیلیس��کی» و «س��عید
رضای��ی» ب��ه عن��وان مرب��ی و «نوید مش��جری»
آنالی��زور هدای��ت تیم مل��ی والیبال ای��ران را در
جاکارت��ابرعه��دهدارن��د.
کسب مدال تاش می کنم اما نمی توانم در خصوص رنگ
این مدال قولی بدهم هرچند هر ورزشکاری برای کسب
خوشرنگ ترین مدال تاش می کند« ».مجللی» از حریفان
خود می گوید؛ «رقیبان سرسخت من از کشورهای اندونزی،
چین ،قزاقستان و ازبکستان هستند و باید با آنها بر سر کسب
مدال رقابت کنم .وضعی��ت بدنی و آمادگی خودم خوب
است ،اردوها از شرایط مناسب و استانداردی برخوردارند.
فدراسیون بستر را برای موفقیت هرچه بیشتر قایقرانان در
جاکارتا آماده کرده و تمامی ورزشکاران هم تابع قوانین مورد
تایید فدراسیون در اردوها هستند .بدون تردید کسب مدال
در بازی های آسیایی سخت است اما نه تنها من بلکه تمام
ورزشکاران تیم ملی رشته قایقرانی سخت تاش خواهیم
کرد تا خوش بدرخشیم».
با رک��ورد  14.4۵متر در جایگاه دهم ایس��تاد.در
رقابت های دوومیدانی نوجوانان انتخابی المپیک
آرژانتی��ن ،عاوه بر این دو ورزش��کار گلس��تانی
«سیدصادق حس��ینی» از کردکوی به عنوان مربی
و «س��یدوحیدرضا میرا» رییس هیأت دوومیدانی
گلس��تان به عن��وان سرپرس��ت تیم مل��ی از این
اس��تان تیم ملی دوومیدانی نوجوانان کشورمان را
هدای��تکردن��د.

آگهيهاي ثبتي

آگهی فقدان سند مالكيت

نظر به اینکه خانم زهرا دارنزه طبق درخواست وارده به شماره  9۷ � ۳۵۷مورخه
 ۱۳9۷/۳/۲8با ارائه دو برگ استشهادیه گواهی شده توسط دفترخانه  ۳۰آق قا
ادعا نموده که سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده
به مساحت  ۱۶۶.۰9مترمربع پاك  ۶۰9۶فرعی از  � ۱اصلی بخش  ۷ثبت آق
قا بنام زهرا دارنزه صادر و تس��لیم گردیده بود بعلت جابجائی مفقود ش��ده و
تقاضای صدور س��ند مالکیت المثنی را از این اداره نموده است از اینرو باستناد
ماده  ۱۲۰اصاحی آیین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی می گردد تا
هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله دیگری انجام داده یا مدعی وجود سند
مالکیت نزد خود باشد باید تا ده روز پس از انتشار آگهی ،به ثبت محل مراجعه و
اعتراض کتبی خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نمایند
در غیر اینصورت پس از انقضای مدت مذکور برابر مقررات نس��بت به صدور
سند مالکیت المثنی اقدام خواهد شد.
مهدی شاه مهری � رییس اداره ثبت اسناد و اماك شهرستان آق قا �  ۱۵۰8م الف

آگهی اباغ اجرائيه کاسه9700263 :
بدینوس��یله ب��ه آقای عل��ی اصغر مجن��ون فرزن��د براتعلی به ش��ماره ملی:
 ۲۱۲۰۷۰9۷8۵به نش��انی :گرگان انتهای کوی امام حس��ین سه راهی مریم آباد
 ۷۲واحدی مرجانکار کدپس��تی  ۴9۱۶۶۷۷۵۱۳و آقای رجبعلی عین الکمالی
فرزند س��بزعلی بش��ماره ملی  ۲۱۲۰۲۷8989بنش��انی گرگان کیلومتر  ۴جاده
نصرآباد ش��رکت مرجان کار کدپستی  ۴9۱۳98۵9۴۷اباغ می گردد بانک سپه
بنشانی گرگان شعبه خیابان امام خمینی به استناد قرارداد شماره  ۱889۰۱۱۵۵با
موضوع ازم ااجرا  ۲۱۵/۷۴۷/۶۶۴ریال بانضمام خسارت قانونی بر علیه شما
و عل��ی اصغر اکبری باغ گلبن مبادرت به صدور اجرائیه نموده که با کاس��ه

پرونده  9۷۰۰۲۶۳تشکیل و برابر گزارش مامور اجرا در آدرس تعیین شده مورد
شناسایی قرار نگرفتید و بستانکار هم نتوانسته شما را معرفی نماید لذا به تقاضای
بستانکار و برابر ماده  � ۱8آیین نامه اجرا مفاد اسناد رسمی اجرائیه در یک نوبت
در یکی از جراید کثیراانتشار مجاز محل یا نزدیکترین به محل چاپ و درج و
منتشر می گردد چنانچه پس از  ۱۰روز از تاریخ انتشار که تاریخ اباغ اجرائیه
محسوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی اقدامی ننمائید عملیات اجرایی بر
علیه ش��ما تعقیب و بجز این آگهی و آگهی مزایده در صورت بازداشت اموال
آگهی دیگری صادر و منتشر نخواهد شد.
حسین اسمعیلی � معاون اجرا واحد اجرای اسناد رسمی گرگان �  ۱۶۰۳م الف

آگهی اباغ اجرائيه
احتراما بدینوسیله به آقای جواد ساانی فرزند عیسی به شماره شناسنامه ۳۱۱۷
و کد ملی  ۲۱۲۱۶88۱۷۱به نش��انی گرگان � خیابان چوب بری � چوب بری
 ۱۵و خانم ش��هربانو دنیکو فرزند غامعلی به ش��ماره شناسنامه  ۲۰و کدملی
 ۲۲۶9۶۷۵۶۷۳به نشانی گرگان � اوزینه  ۶منزل دهقان اباغ می گردد که بانک
س��په به اس��تناد قرارداد بانکی  ۱۶9۰۱۲۵۵9مورخ  ۱۳9۰/۵/۱۱با موضوع ازم
ااج��را  ۳8/۵۱۰/9۱۰ریال که از تاریخ  ۱۳9۷/۲/۳تا تس��ویه کامل روزانه مبلغ
 ۱۰/۲۰۰ریال به بدهی اضافه می گردد بر علیه شما و خانم فاطمه دنیکو فرزند
یوس��ف که به علت عدم پرداخت بدهی مبادرت به صدور اجرائیه نموده پس
از تش��ریفات قانونی اجرائیه صادر و بکاسه  9۷۰۰۱۲۲در این اجرا تشکیل با
توجه به گزارش مامور در آدرس تعیین شده مورد شناسایی قرار نگرفتید لذا با
توجه به درخواست بستانکار و طبق ماده  ۱8آیین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی
بشما اباغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ اباغ اجرائیه محسوب

اس��ت فقط یک نوبت در روزنامه کثیراانتش��ار محل و یا نزدیک محل درج و
منتش��ر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در
غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه
شما تعقیب خواهد شد.
حسین اسمعیلی � معاون اجرا واحد اجرای اسناد رسمی گرگان �  ۱۵88م الف

آگهی تحديد حدود اختصاصی
به اس��تناد ماده  ۱۳آیین نامه قانون تعیین تکلیف ،تحدید حدود ششدانگ یک
قطعه زمین که در آن احداث بنا شده دارای پاك  ۲9۶۰فرعی از  � ۱۰8اصلی
بخش  ۳ثبت گرگان واقع در اراضی باکرمحله به مس��احت  8۴.9۰مترمربع
ملک��ی خانم گل ان��دام براتی فرزند محمدعلی س��اعت  ۱۰صبح روز یک
شنبه مورخه  ۱۳9۷/۵/۲۱در محل وقوع ملک واقع در گرگان � خیابان امام
رضا(ع) � کوچه  � ۳۶کدپستی  ۴9۱۷۷۱۵۶8۷بعمل خواهد آمد .از این رو
چنانچه مجاوری یا هر ش��خصی نس��بت به حدود یا حقوق ارتفاعی حقی
ب��رای خود قائل اس��ت می تواند فقط تا س��ی روز از تاریخ تنظیم صورت
مجلس تحدید حدود اعتراض خود را کتبا با ذکر شماره پاك به اداره ثبت
شهرس��تان گرگان تسلیم نموده و عاوه بر آن ظرف مدت یک ماه از تاریخ
تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی ،دادخواست به مرجع ذیصاح قضائی تقدیم
نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند بدادگاه
مربوط مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواس��ت را دریافت و به اداره ثبت
تس��لیم نماید .بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض اداره ثبت وفق
مقررات مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد نمود.
علی برقی � رییس ثبت اسناد و اماك شهرستان گرگان �  ۱۵9۰م الف

سرمربیگلستانیتیمملیگلبالزنانگفت:این
تیم با ترکیبی از ورزشکاران جوان برای قهرمانی
در بازیهای پارآسیایی اندونزی به جاکارتا می
رود«.لیا نعیم آبادی» در گفت وگو با ایرنا اظهار
داشت :تیم ملی ایران در دوره گذشته بازی های
پارآسیایی به مقام دوم رسید که پس از بازنشسته
شدن چند ملی پوش ،اینک ترکیب تیم جوان
شده اس��ت.وی بیان کرد :هماهنگ شدن تیم
جوان گلبال زنان ایران به زمانی بیشتر احتیاج
دارد و به همین دلیل تیم ملی سال گذشته در
بازی های قهرمانی آس��یا در تایلند در جایگاه
پنجم ایستاد.به گفته وی ،اردوهای مستمر تیم
ملی ،برگزاری فشرده رقابت های لیگ و انگیزه
فراواندخترانگلبالبهتقویتتیمملیانجامیده
و در فاصل��ه اندک تا بازی های پارآس��یایی
اندونزی رسیدن به مدال طا در دسترس تر از
همیشه قرار دارد«.نعیم آبادی» ادامه داد :تا آغاز
مسابقات پارآس��یایی پنج اردوی آماده سازی
برگزار می شود که امیدواریم نتیجه آن رسیدن
به حداکثر آمادگی ملی پوشان باشد.وی گفت:
دومین مرحله این اردوها به دلیل همسانی آب
و هوای گرگان و محل برگزاری مسابقات از
 1۸تا  26تیر در مرکز گلستان برگزار می شود
و 12ملی پوش زیر نظر مربیان تمرین می کنند.
سرمربی تیم ملی گلبال زنان بیان کرد :یکی از
دایل فاصله ان��دک اردوهای تیم ملی گلبال
جلوگیری از افت بدنی و قوای جسمانی ملی
پوشان تا زمان برگزاری مسابقات است.
وی گفت :برگزاری اردوی تیم ملی در گرگان
فرصت مناس��بی برای بهبود وضعیت گلبال
استان و ایجاد انگیزه در دختران نابینا و کم بینا
است.سرمربیگلستانیتیمملیگلبالهمچنین
اظهار داش��ت :گلس��تان دارای اس��تعدادهای
زیادی در گلبال بوده،اما تاکنون این رشته فقط
در گرگان راه اندازی ش��ده اس��ت.وی افزود:
برگزاری استعدادیابی متمرکز و مستمر فرآیند
شناس��ایی عاقمندان و افراد مستعد گلبال را
آسان تر کرده و بر تعداد ملی پوشان گلستانی
این رشته خواهد افزود.در دومین مرحله اردوی
تیم ملی گلبال بانوان در گرگان  12ملی پوش
حضور دارند و «حبیبه فریسات» تنها ورزشکار
گلستانی حاضر در اردو است.سمیرا جلیلوند،
زینب قنبری ،مریم جعفر زاده ،طیبه اس��تکی،
زهره حبیب الهی ،مریم حسام آبادی ،نرگس
کلبادی ن��ژاد ،مری��م آهوان ،فاطمه س��ادات
قمصری ،ریزان دژآهنگ و س��رور س��واری؛
دیگر ملی پوشان این اردو هستند.سومین دوره
بازیهای پارآسیایی ،پس از رقابت های گوانگ
ژو و اینچئ��ون ،مرداد ماه امس��ال در جاکارتا
پایتخت اندونزی برگزار می شود.

تیرماه سال جاری؛

گرگان ميزبان  6رويداد
کشوری ورزش بانوان است

گروه ورزش��ی � در تیرماه شهرس��تان گرگان
میزبان  6رویداد ورزشی بانوان کشور است.
این ش��هر  1۸تا  26تیر میزبان اردوی تیم ملی
گلبال نابینایان است که  1۵نفر از اردونشینان
با هدایت «لیا نعیم آبادی» از اس��تان گلستان
در آن حض��ور دارن��د.اردوی تدارکاتی هفت
سنگ روستایی دومین رویداد ورزشی کشور
در این ماه است که طی روزهای  19تا  22تیر
با حضور  7۵ورزش��کار در خوابگاه فرهنگی
ورزش��ی و سالن ورزشی ش��هدای کریم آباد
گرگان برگزار میشود.گرگان  2۰تا  23تیر از
کش��تی گیران رشته آلیش در دو بخش آقایان
و بان��وان میزبانی می کند .آلی��ش کاران برای
برگزاری رقابت های قهرمانی آلیش کش��ور
به گرگان می آیند.مسابقات شطرنج قهرمانی
کش��ور نیز  22تا  2۸ام ای��ن ماه با حضور 7۵
ش��طرنج باز در خانه ش��طرنج گرگان برگزار
میشود.مس��ابقات والیبال قهرمانی کشور در
س��الن ورزش��ی  9دی در تاریخ  21تا  26تیر
و اردوی دو روزه تیم ملی تکواندو پومسه نیز
با شرکت  2۵تکواندوکار در روزهای  17و 1۸
تیر دیگر میزبانی های گرگان برای رویدادهای
ورزشیبانواناست.بهگفته«الههغیناقی»معاون
امور بانوان ورزش و جوانان گلستان ،این استان
در سال جاری  16اردوی تیمهای ملی و 1۰
مسابقه قهرمانی کشور را میزبانی می کند.
ای��ن اردوها ش��امل دو میزبان��ی اردوی تیم
ملی ش��طرنج در تیرماه ،اردوی تیمهای ملی
ورزشهای روستایی و عشایری ،اردوی تیم
ملی کشتی کاسیک در مردادماه ،اردوی تیم
ملی قایقرانی دی و بهم��ن ماه ،میزبانی تیم
ملی تنیس روی میز در ش��هریورماه ،اردوی
تیم ملی پنچاک س��یات در آب��ان و آذرماه
و اردوی تی��م ملی اس��کواش در  6ماه دوم
سال خواهد بود.مسابقات والیبال و شطرنج
و تیروکمان نوجوان��ان و جوانان قهرمانی
کش��ور در تیرم��اه ،پیکاره��ای داژبال در
مردادم��اه ،مس��ابقات قهرمان��ی کش��ور
انجمنهای ورزش��ی در مهرماه ،مسابقات
قهرمانی پنچاک س��یات کشور در آبان و
آذر ،رقابت های اس��کواش کشور در نیمه
دوم سال برگزار خواهد شد.

