
اواسط نیمه دوم صاحب یکی، دو موقعیت نصفه و نیمه شد 
که این فرصت ها هم به جایی نرســید.تعویض پرسپولیس 
ســرانجام در دقیقه ۸۶ راهگشا شــد. رامین رضائیان که 
به جای علی علیپور وارد زمین شــده بــود، پایه گذار گل 
سرخپوشان شــد و روی ارسال این بازیکن، مهدی طارمی 
توانســت با یک ضربه دروازه صنعت نفت را باز کند تا سه 
امتیاز ارزشمند در دقایق پایانی به حساب پرسپولیس واریز 
شــود.با این برد، پرسپولیس ۲۲ امتیازی شد و دوباره صدر 

جدول را از تراکتورسازی تبریز پس گرفت.
در مشــهد، تیم سیاه جامگان از ســاعت ۱۵ در ورزشگاه 
ثامن االئمه مشــهد میزبان نفت تهران بــود. در این بازی 
خــداداد عزیزی برای نخســتین بار به عنــوان مدیرفنی 
ســیاه جامگان روی نیمکت این تیم حاضر شــد. تقابل او 
با علی دایی به حساســیت های این بــازی اضافه کرده بود 
اما در نهایت دو تیم به تســاوی ۲ بر ۲ رضایت دادند.برای 
ســیاه جامگان ایوب کالنتــری )۶ و ۸۰( و برای نفت نیز 
امیر ارسالن مطهری )۱۵( و میالد فخرالدینی )۷۷( گلزنی 
کردند.ســیاه جامگانی ها تا پیش از این بازی با مشــکالت 
بسیاری مواجه بودند و حتی در تمرینات هم شرکت نکرده 
بودند اما با حضور خداداد عزیزی به عنوان رئیس ســازمان 
فوتبال ســیاه جامگان، حاضر به برگزاری مسابقه شدند.در 
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استقالل تهران راضی به تهران برگشت، تراکتورسازی دربی تبریز را به راحتی برد

پرسپولیس با صدرنشینی به تعطیالت رفت
سرویس ورزشی-

تیم فوتبال پرســپولیس درهفته دهم لیگ برتر 
برابر تیم صنعت نفت آبادان به برتری رســید تا با 

کسب سه امتیاز ارزشمند به تعطیالت برود.
پرونــده هفته دهم مســابقات فوتبــال لیگ برتر طی 
روزهای پنج شــنبه و جمعه هفته گذشــته با انجام هشت 
دیدار درشــهرهای مختلف بسته شــد تا مسابقات لیگ به 
خاطــر بازی تیم ملی و جام حذفــی به تعطیالت ۲۸ روزه 
بــرود. اما در هفتــه دهم این رقابت ها تیم  پرســپولیس با 
شکست صنعت نفت آبادان صدر جدول را حفظ و همچون 
تراکتورسازی فاصله امتیازی خود را با دیگر تیم های باالی 
جدول حفظ کــرد.در یکی از مهمتریــن دیدارهای دیروز 
تیم های پرسپولیس و صنعت نفت آبادان از ساعت ۱۶:4۰ 
در ورزشــگاه آزادی به مصاف هم رفتند کــه این دیدار با 
نتیجه یک بر صفر به ســود سرخپوشــان به پایان رسید. 
مهدی طارمــی دردقیقه ۸۶ زننده گل پرســپولیس بود.

پرسپولیس که در این بازی به جای علیرضا بیرانوند، بوژیدار 
رادوشوویچ را درون دروازه قرار داده بودو عالیشاه و رضاییان 
را روی نیمکت می دید خیلی طول نکشــید که مجبور شد 
دست به یک تغییر اجباری بزند. مصدومیت وحید امیری در 
اواسط نیمه اول باعث شد تا برانکو ایوانکوویچ برنامه هایش 
را تغییر بدهد و امید عالیشــاه را به جای امیری وارد زمین 
کند.پرســپولیس در نیمه اول می توانســت دو بار توسط 
علــی علیپور در دقایق ۱۹ و ۳۱ به گل برســد که مهاجم 
پرسپولیس این موقعیت ها را از دست داد. همچنین کمال 
کامیابی نیا در این نیمه شــوتی را به سمت دروازه صنعت 
نفــت آبادان زد که توپ این بازیکــن به دیرک دروازه تیم 
حریف برخورد کرد تا نیمه اول با تســاوی بدون گل تمام 

شود.
۱۰ دقیقه ابتدایی نیمه دوم را باید بازی مهدی طارمی 
مهاجم پرسپولیس و حســن هوری دروازه بان نفت آبادان 
دانســت. پرســپولیس در این ۱۰ دقیقه چهار بار توســط 
طارمــی و از راه های مختلف صاحب موقعیت شــد که این 
فرصت ها توسط هوری دفع شد.اشتباهات متوالی بازیکنان 
پرسپولیس در پاســکاری مانع از پایه گذاری موقعیت های 
خطرناک بیشــتر شد. کار تا جایی پیش رفت که برانکو در 
دقیقه ۷۸ رامین رضائیان را به جای علی علپیور وارد زمین 
کرد تا بتواند فشار بیشــتری به دروازه صنعت نفت آبادان 
بیاورد.تیم نفت آبادان با هدایت نادر دست نشان بازی بسته 
و دفاعی را به نمایش گذاشت و چشم به ضدحمالت داشت. 
این تیم روی اشــتباه مدافعان و دروازه بان پرسپولیس در 

آخریــن دیدار دیروز ذوب آهن اصفهان از ســاعت ۱۶:4۵ 
در ورزشگاه فوالدشــهر پذیرای استقالل خوزستان بود که 
این دیدار در نهایت با برتری ۲ بر صفر شــاگردان مجتبی 
حســینی خاتمه یافت. در این بازی برای ذوب آهن مهدی 
رجــب زاده )۵۸( و احســان پهلــوان )۹۱( گلزنی کردند. 
همچنیــن مهرداد قنبری از ذوب آهن، عــزت اهلل پورقاز و 
محمد طیبی از استقالل خوزســتان با کارت زرد داور این 

دیدار جریمه شدند. 
تساوی استقالل، برتری تراکتورسازی تبریز

اما در روز نخســت هفته دهم رقابت هــای لیگ برتر، 
روز پنجشــنبه نیز ۵ بازی برگزار شد که در مهم ترین بازی 
جدال تیم های فوالد خوزستان و استقالل تهران با تساوی 
یک – یک به پایان رســید. در این بازی جابر انصاری)۳۵( 
برای اســتقالل و ساسان انصاری)۷۸( برای فوالد گل زدند.

شــاگردان علیرضا منصوریان که در ســه هفته اخیر لیگ 
برتر توانســته بودند به سه برد دســت پیدا کنند و خود را 
به رده های باالی جدول برســانند، در نیمه اول دیدار برابر 
فوالد به یک گل رسیدند و می توانستند با این پیروزی ۱۶ 
امتیازی شــوند و تا رده سوم جدول رده بندی صعود کنند. 
اما در نیمه دوم نعیم سعداوی دست به تعویض های خوبی 
زد و توانست در دقایق پایانی گل خورده را جبران کند. این 
گل را بازیکنی زد که ابتدای فصل در تیم پرسپولیس حضور 
داشت اما برانکو او را کنار گذاشت تا جا برای بازگشت رامین 

رضاییان باز شود. ساسان انصاری که ابتدای لیگ شانزدهم 
به پرسپولیس پیوسته بود بازهم برای فوالد گل زد و این بار 
گلی زد که هم نوار پیروزی های استقالل را قطع کرد و هم 

باعث شد تیمش از یک شکست خانگی فرار کند.
در تبریز، تیم های تراکتورســازی و گسترش فوالد به 
مصاف یکدیگر رفتند که در پایان شاگردان امیر قلعه نویی 
۲ بر صفر به برتری رســیدند. در این دیدار که در ورزشگاه 
اختصاصی تیم فوتبال تراکتورســازی برگزار شــد لوسیانو 

ادینیو)4۰ و 4۶( برای شاگردان قلعه نویی گل زد. 
در قم، دیدار تیم های فوتبال صبای قم و پدیده مشهد 
با برتری سه بر دو مهمان به پایان رسید. در این دیدار رضا 
عنایتی)4۲( و احمد حســن زاده)۸۱( برای صبا گل زدند 
و محسن یوســفی)۱۸(، مهرداد کفشگری)۵۹ - پنالتی( و 

یونس شاکری)۸۵( برای پدیده گل زدند. 
در ورزشگاه دستگردی تهران تیم های سایپا و سپاهان به 
تساوی یک - یک رضایت دادند. موسی کولی بالی در دقیقه 
۲۷ این دیدار روی یک ارســال از روی نقطه کرنر و به خاطر 
خروج اشتباه دروازه بان ســایپا دروازه این تیم را باز کرد. اما 
درحالی که ثانیه های پایانی وقت های اضافه در حال ســپری 
شدن بود سایپا توسط حامد شیری)۹۳( به گل تساوی رسید. 
در تبریز هم تیم های ماشین سازی و پیکان به مصاف 
هم رفتند که طی آن شــاگردان مجید جاللی به برتری 4 
بر یک دســت پیدا کردند. در این دیدار که با حاشیه هایی 
هم همراه بود امین قاسمی نژاد)۷( برای ماشین سازی گل 
زد و گادوین منشا)۱۰ و ۸۷(، سجاد آشوری)۳۰( و محمد 

نصرتی)۶۲ - گل به خودی( برای پیکان گل زدند.

حدیث دشت عشق

به یاد شهید مدافع حرم، امین کریمی چنبلو
نخبۀ مدافعان حرم

»امین کریمی چنبلو« در یکم فروردین ســال 
۶۵ در شهرســتان مراغه از توابع استان آذربایجان 
شرقی متولد شد. او فارغ التحصیل رشته کامپیوتر، 
دانشــجوی کارشناســی الکترونیک و در 4 رشته، 
ورزشکاری حرفه ای بود. سرانجام، این نخبۀ ورزشکار 
در حیــن انجام مأموریت در حومه شــهر حلب در 
ســوریه در دفاع از حرم مطهر حضرت زینب)س( و 
در روز پنجشــنبه ۳۰ مهر سال ۹4 مصادف با ایام 

تاسوعا و عاشورای حســینی به دست نیروهای تکفیری در کشور سوریه به فیض 
عظیم شهادت نائل آمد. بخشی از وصیت نامه شهید خطاب به همسرش: بنده در 
کمال صحت و سالمت عقل چنین وصیت می کنم؛ بعد از فوت بنده، تمامی دارایی 
و اموال من در اختیار همسر مهربانم قرار گیرد و ایشان بنا به اختیار و صالحدید 
خــود عمل نماید. و در آخر؛ از تمامی عزیزانی که نســبت بــه بنده حقیر لطف 
کرده انــد، خواهر، برادر عزیزم حاللیت می طلبم و خواهش می کنم و باز خواهش 
می کنم که خود را اسیر غم نکنند. لطف و تدبیر خداوند چنین بود. همسر مهربان 
و عزیزم،  ای دل آرام هستی من،  ای زیباترین ترانه  زندگی من،  ای نازنین؛ از شما 
خواهــش می کنم که باقی عمر گران قدر خود را به تحصیــل علم و ادامه  زیبای 

زندگی بپردازی. )من از شما راضی هستم(، زیبای من خدا نگهدارت باد.

* محمود خســروی وفا، رئیس کمیته ملی پارالمپیک و رئیس فدراسیون جانبازان و معلوالن کشور در غم 
از دســت دادن برادرش عزادار شد. برادر محمود خســروی وفا، رئیس کمیته ملی پارالمپیک بر اثر بیماری 
درگذشت. مراسم تشییع برادر محمود خسروی وفا چهارشنبه هفته گذشته برگزار و در بهشت زهرا به خاک 

سپرده شد. سرویس ورزشی روزنامه کیهان این ضایعه را به خانواده آن مرحوم تسلیت می گوید.
* دو بدمینتون باز ایران با شکست برابر حریفان خود از جدول اصلی انفرادی مسابقات مجارستان کنار رفتند. در جدول 
اصلی انفرادی مسابقات بدمینتون مجارستان، سروش اسکندری )رنکینگ ۲۱۸( در دور اول دررقابت با ماتئوس دوباوسکی 
از لهســتان )رنکینگ ۲۱۹( با نتیجه ۳ بر یک )۹-۱۱، ۱۱-۶، ۱۱-۷ و ۱۲-۱۰( شکســت خورد. در بخش بانوان نیز ثریا 
آقایی )رنکینگ ۲۳۳( در دور اول با آنا ستینا از اسلواکی )رنکینگ ۲۱۶( بازی کرد که با نتیجه ۳ بر یک )۷-۱۱، ۵-۱۱، 
۱4-۱۵ و ۱۱-۸( مغلوب شد. در روز نخست این رقابتها نیز مهران شهبازی، فرزین خانجانی، سارا دالوری و یسری بیگی 

با شکست برابر حریفان خود از جدول مقدماتی مسابقات کنار رفتند.
* بهنام احســان پور و مصطفی حسین خانی با برتری در مســابقات انتخابی تیم ملی کشتی آزاد به عنوان 
نمایندگان ایران در مســابقات جهانی انتخاب شدند. در ادامه رقابت های انتخابی اوزان ۶۱ و ۷۰ کیلوگرم تیم 
ملی کشــتی آزاد برای حضور در مسابقات جهانی مجارســتان، بهنام احسان پور و مصطفی حسین خانی به 
ترتیب با کسب دومین برتری مقابل مسعود اسماعیل پور و محمد نادری به عنوان ملی پوشان کشتی آزاد ایران 

در مسابقات جهانی انتخاب شدند.
* فرهاد رحیمی، ملی پوش تالشی کبدی ایران پس کسب نقره قهرمانی جهان در مسابقات هندوستان در یک اقدام شایسته 
و تحســین برانگیز مدالش را به خانواده شــهدای مدافع حرم تقدیم کرد. فرهاد رحیمی ملی پوش با اخالق کبدی ایران از 

خانواده شهدای گیالن است و عموی وی از شهدای جنگ تحمیلی است.

خواندنی از ورزش ایران

تیم ملی کشورمان با صعود به دیدار نهایی رقابت های کومیته تیمی قهرمانی جهان عصر یکشنبه برای دفاع 
از عنوان قهرمانی دوره قبل خود به مصاف ژاپن می رود.

در ادامه مبارزات روز سوم از رقابت های کاراته قهرمانی جهان تیم ملی کشورمان در مرحله نیمه نهایی رقابت های کومیته 
تیمی مردان، تیم پرقدرت فرانســه را ۳ بر صفر شکســت داد و برای دومین دوره متوالی به فینال رقابت های قهرمانی جهان 

راه پیدا کرد. 
تیم ملی کشورمان برای رسیدن به نیمه نهایی در سه مبارزه متوالی و با نتایج مشابه ۳ بر صفر سوئیس، آذربایجان و هلند 
را شکســت داده بود. تیم ملی کشــورمان که دو سال قبل در رقابت های جهانی ۲۰۱4 برمن آلمان، با شکست میزبان مدال 
طالی این بخش را کسب کرده بود، روز یکشنبه برای تکرار مدال طالی خود باید باید با ژاپن مبارزه کند. ذبیح اله پورشیب، 
سعید احمدی، بهمن عسگری، علی فداکار، سجاد گنج زاده، مهدی خدابخشی، و ایمان سنچولی ترکیب تیم ملی کشورمان 

در کومیته تیمی را تشکیل می دادند که بدون شکست و با قدرت همه رقبا را شکست داده و به فینال جهانی رسیدند.
بانوان ایران در کومیته تیمی با ترکیب عباسعلی، خاکسار، چاالکی و علیپور دور نخست استراحت داشت و سپس ۲ بر 
یک جمهوری چک را شکست داد و در ادامه با همین نتیجه به فرانسه باخت. تیم ملی کشورمان در صورت صعود فرانسه به 

دیدار نهایی، می تواند در گروه بازنده ها برای کسب مدال برنز تالش کند.
بر همین اســاس کاراته ایران در این دوره از مسابقات شانس کسب سه مدال طال و سه برنز دارد. کومیته تیمی، سجاد 
گنج زاده و امیر مهدیزاده برای کســب مدال طال، مبارزه می کنند و حمیده عباســعلی، ذبیح اهلل پورشــیب به همراه علی 
اصغرآسیابری برای کسب دو مدال تالش می کنند.سعید احمدی، آالله صعودی، فاطمه چاالکی، رزیتا علیپور، سمیرا ملکی 
پور، فرید حقیقی، مهســا افســانه، تیم های کاتای مردان و زنان از دور رقابتها کنار رفته بودند. دیدارهای رده بندی روز شنبه 
هشتم آبان ماه و دیدارهای فینال روز یکشنبه نهم آبان ماه برگزار می شود. بیست وسومین دوره رقابت های کاراته قهرمانی 

جهان با حضور ۱۰۲4 کاراته کا از ۱۱۸ کشور در اتریش آغاز و تا روز یکشنبه هفته آینده ادامه خواهد داشت.

قدرت نمایی کاراته ایران در میان بهترین های جهان 

فروش خودروهای لوکس مدال آوران المپیکی روسیه
دو مدال آور روسیه در المپیک ۲۰۱۶ ریو خودروهای اهدایی از سوی 

والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری این کشور را فروختند. 
ســایت ورزش روسیه از فروش دو خودروی لوکس اهدایی دولت روسیه به 
مدال آوران المپیکی این کشــور در بازار آزاد خبر داده اســت.این سایت روسی 
در خبر خود نوشــته اســت: مدال آوران المپیکی روســیه در مراسم ویژه ای در 
کاخ کرملین کلیدهای خودروهای لوکس BMW  را از دســتان والدیمیر پوتین، 
رئیس جمهوری این کشــور دریافت کردند، اما تاکنون چندین نفر از آنها جایزه 
گرانقیمت خود را به فروش رســانده اند.دنیس دمیتریف )دوچرخه سوار( و یولی 
افیمووا )شناگر( دو مدال آور جدید المپیکی روسیه هستند که در روزهای اخیر 

خودروهای اهدایی دولت این کشور را فروخته اند.
معرفی گل ناچو  به ستاد جایزه پوشکاش

مقامات باشگاه رئال مادرید اسپانیا معتقدند گل ناچو در بازی اخیر 
مادرید باید در فهرست گل های برتر سال وجود داشته باشد. 

تیم فوتبال رئال مادرید اســپانیا در دیداری یک طرفه و با نتیجه ۷ بر یک 
برابر لئونسا تیم تاریخی اما نه چندان موفق اسپانیایی به پیروزی رسید و یکی از 
این ۷ گل، گل زیبای ناچو بود که حتی تشویق مربی و هواداران لئونسا را نیز در 
پی داشــت. بسیاری از باشگاه ها فیلم و عکس گل های زیبا و مهم خود در فصل 
جاری را برای فیفا ارســال می کنند تا شاید این گل ها در فهرست بهترین های 
ســال لحاظ شود، باشگاه هایی چون رئال مادرید البته نیازی به این کار ندارند و 
خوب می دانند که ابرستارگان آنها زیر ذره بین فیفا هستند. این بار اما گل زیبای 
ناچو آنقدر مهم بود که توسط باشگاه رئال مادرید برابر بررسی هیئت داوران به 

فیفا و ستاد جایزه پوشکاش ارسال شد.
لغو 5۰ درصد تست های دوپینگ در المپیک ۲۰1۶ ریو!

آژانس بین المللی مبارزه با دوپینگ با انتشار گزارشی اعالم کرد که 
۵۰ درصد تست های دوپینگ در المپیک ۲۰۱۶ ریودوژانیرو لغو شده بود.

ســایت ورزش روســیه به نقل از گزارش منتشــره آژانس بین المللی مبارزه با 
دوپینگ نوشته است: برنامه های مبارزه با دوپینگ در خالل برگزاری المپیک ۲۰۱۶ 
 WADA ریو با مشــکالت جدی روبرو بوده است. بســیاری از ورزشکاران مورد نظر
جهت انجام تســت های دوپینگ در محل برگزاری رقابت ها در دســترس نبودند و 
در یکسری از تست های انجام شده نیز آزمایش خون به اندازه کافی صورت نگرفته 
اســت.این سایت روسی در ادامه خبر خود آورده است: در بعضی از روزهای المپیک 
۲۰۱۶ ریو تا ۵۰ درصد تســت های دوپینگ لغو شــدند که دالیل اصلی آن سختی 
ارتباط با نمایندگان ورزشکاران، کمبود منابع و پیچیدگی تدارکات الزم بوده است.
فرگوسن: منچسترسیتی مدعی اول قهرمانی است

ســرمربی پیشین منچســتریونایتد از آبی های شهر منچستر در 
جایگاه مدعی اول قهرمانی در مسابقات این فصل لیگ برتر یاد کرد.

ســرالکس فرگوسن که پیش از اعالم بازنشستگی اش از دنیای مربیگری در ۲۶ 
ســال و نیم حضورش روی نیمکت منچســتریونایتد ۳۸ عنــوان قهرمانی برای این 
تیم در رقابت های مختلف به ارمغان آورد، در گفت وگو با نشــریه »کیکر« آلمان در 
مــورد پیش بینی اش از قهرمان این فصل لیگ برتر گفت: پیش بینی  قهرمان همانند 
سال های قبل دشــوار است. به نظر من پنج کاندیدای احتمالی برای قهرمانی وجود 
دارند. از دید من منچسترسیتی شانس اول قهرمانی است و تاتنهام و لیورپول هم این 
شــانس را دارند. منچستریونایتد اگر بتواند خیلی زود به ثبات برسد، می تواند مدعی 
باشد.وی در ادامه افزود: حتی زمانی که در لیگ برتر شش یا هشت امتیاز از رقیب تان 
عقب می افتید، هنوز این احتمال وجود دارد که از یک یا دو تیم پیشی بگیرید. رقابت 
و تجربــه گواردیوال و مورینیو رقابت های این فصــل را هیجان انگیزتر می کند. البته 
نباید آرسنال را هم از لیست مدعیان از قلم بیندازیم. وقتی در مورد سرمربی آلمانی 
سرخپوشــان مرسی ساید و موفقیت احتمالی او در فوتبال باشگاهی انگلیس پرسیده 
شــد، وی پاســخ داد: قطعاً یورگن می تواند با لیورپول به موفقیت برسد. او کارش را 
به خوبی انجام داده و شــور و شوق را به لیورپول بازگردانده است. باشگاه های بزرگ 
گاهی اوقات ممکن است این شور و شوق را از دست بدهند. لیورپول به مدت دو دهه 
مربیان خود را تغییر داد، بدون اینکه هویتش را بسازد.فرگوسن در پایان خاطرنشان 

کرد: حاال هواداران لیورپول امسال می توانند روی کلوپ حساب باز کنند.
اخراج بوناچیچ از االهلی

سرمربی تیم فوتبال االهلی قطر پس از کسب نتایج ضعیف اخراج شد. 
لوکا بوناچیچ ســرمربی تیــم فوتبال االهلی قطر که مجتبــی جباری و پژمان 
منتظری، بازیکنان سابق استقالل و تیم ملی فوتبال ایران هم در آن بازی می کنند، 
پس از شکست سه بر یک مقابل الخور در مسابقه های باشگاهی این کشور، از هدایت 
االهلی اخراج شد.  تیم تحت هدایت بوناچیچ از پنج دیدار آخر خود توانسته بود هفت 
امتیاز کسب کند. از یوسف آدم به عنوان گزینه جدی جانشینی او نام برده می شود.

پیروزی مدافع قهرمانی
 در آغاز لیگ برتر بسکتبال 

فصل جدید مســابقات بســکتبال لیــگ برتر 
باشگاه های کشــور با پیروزی قهرمان و نایب قهرمان 
فصل گذشته و همچنین تیم شهرداری کاشان آغاز شد.
فصل جدید مســابقات بســکتبال لیگ برتر باشگاه های 
کشور روز پنجشنبه با برگزاری سه دیدار آغاز شد که طی آن 
در حساس ترین دیدار هفته پتروشیمی بندرامام مدافع عنوان 
قهرمانی در اراک و در مصاف با شــهرداری این شــهر صاحب 

برتری شد.
در تبریز نیز شهرداری این شهر میزبان شهرداری کاشان 
بود، در این دیدار کاشــانی ها موفق به شکســت میزبان خود 
شــدند. همچنین نفت آبادان که سال گذشــته عنوان نایب 

قهرمانی لیگ را به خــود اختصاص داد در دیدار خانگی برابر 
نماینده شیراز صاحب برتری شد.

نتیجه سه دیدار برگزار شده در هفته نخست فصل جدید 
لیگ برتر بسکتبال به شرح زیر است:

* شهرداری تبریز  ۸۰ - شهرداری کاشان ۸4      
* شهرداری اراک ۶۹ - پتروشیمی بندر امام ۷۶

* پاالیش نفت آبادان ۸۸ - لوله a.s شیراز ۶۷
در چار چوب این هفته از مسابقات دیدار تیم های شیمیدر 
و دانشگاه آزاد مقابل حریفان شان به دلیل در خواست دو تیم 
مبنی بر حضور برخی بازیکنانشــان در ترکیب تیم اعزامی به 

مسابقات دانشجویان جهان برگزار نشد.

تا ۲۰۲۰ در والیبال می مانم 

رئیس فدراسیون والیبال گفت: تا المپیک ۲۰۲۰ در 
فدراسیون والیبال ماندگارم و برای والیبال برنامه زیادی 
دارم. او همچنین تاکید کرد که با حاشیه های بازی خاتم 
اردکان یزد و شــهرداری عمران ساری برخورد خواهد 

شد.
محمدرضا داورزنی در پاسخ به این سؤال که در فدراسیون 
والیبال ماندگار اســت یا قصد رفتن به کمیته ملی المپیک را 
دارد؟ گفــت: من برای المپیــک ۲۰۲۰ برنامه دارم و در حال 
حاضر در حال آماده ســازی دو تیم نوجوانان دختر و پســر به 
بازی های آســیایی هستیم. ســر من به حدی در فدراسیون 
والیبال شــلوغ است که دیگر فرصتی برای فکر کردن به سایر 

پست ها را ندارم.
محمدرضا داورزنی همچنیــن در رابطه با اتفاقاتی که در 
بازی دو تیم خاتم اردکان یزد و شــهرداری عمران ســاری در 
لیگ برتر رخ داد و بازیکنان به داور اعتراض داشــتند، گفت: با 
خاطیان این موضوع برخــورد جدی انجام خواهیم داد و برای 
رای نهایی منتظر تصمیم کمیته انضباطی فدراســیون والیبال 
هستیم تا دیگر شاهد این گونه رفتارها از سوی بازیکنان نباشیم.
وی در پاســخ به این پرسش که آیا تصمیمی در خصوص 
تغییر کادر فنی تیم ملی بزرگســاالن صورت گرفته اســت و 
گزینه ای در این زمینه پیشــنهاد شده است، خاطرنشان کرد: 
هنوز هیچ پیشــنهادی در این زمینه صورت نگرفته و در حال 
بررسی عملکرد شش ماهه کادر فنی تیم ملی والیبال هستیم. 
البته در این بررسی عملکرد سایر پست ها از جمله فیزیوتراپی، 
آنالیزور، ماســاژور و سایر کسانی که در کنار تیم ملی تیم ملی 
والیبال فعالیت می کنند مورد بررســی قــرار خواهد گرفت تا 

ببیینم طی شش ماه گذشته وضعیت عمومی تیم و یا وضعیت 
انتخاب بازیکنان به چه شکلی بوده تا به یک نتیجه کلی دست 
پیدا کنیم. رئیس فدراسیون والیبال اضافه کرد: در هفته آینده 
طی روزهای شــنبه و دوشــنبه با کادر فنی جلسه ای خواهیم 
داشت و همچنین یک جلسه با هیئت رئیسه خواهیم داشت تا 
بتوانیم به جمع بندی نهایی در رابطه با عملکرد تیم در شــش 
ماهه گذشــته برســیم و همچنین برنامه ریزی دقیقی را برای 

المپیک ۲۰۲۰ را انجام دهیم.
داورزنــی همچنین پیرامون این پرســش که آیا در حال 
بررسی گزینه خاصی برای هدایت تیم ملی بزرگساالن هستید 
یا خیر؟ تصریح کرد: همه کســانی کــه در والیبال دنیا مطرح 
هســتند جزء بزرگان این رشته محسوب می شوند و هر کسی 
نقطه نظر خاصی برای خود دارند، ولی ما سعی می کنیم برای 
این که بتوانیم در المپیک ۲۰۲۰ به عملکرد موفقی دست پیدا 
کنیم رونــد کار را آن  طور که فکر می کنیم پیش ببریم. البته 
باید بگویم این که تیم در المپیک ریو توانســت به مرحله دوم 
راه پیدا کند عملکرد راضی کننده بود، اما از عملکرد تیم راضی 
نبودم. ما می توانستیم در برابر لهستان در روسیه بازی بهتری 
ارائه دهیم که متاسفانه این شــرایط برای تیم مهیا نشد. وی 
خاطر نشــان کرد: یک زمانی تیم بازی را در برابر تیم بزرگی 
واگذار می کند، امــا به خاطر ارائه یک بازی خوب هم بازیکن، 
کادر فنی و هم تماشاچی از کیفیت بازی راضی هستند، اما یک 
وقتی می بینید بازی را می برند، اما کســی از بردن چنین بازی 
راضی نیست به همین خاطر ما سعی می کنیم عملکرد تیم را 
به درستی بررسی کنیم تا در آینده روند بهتری را در تیم ملی 

بزرگساالن ایجاد کنیم.

رئیس  فدراسیون والیبال: با حاشیه های لیگ قاطع برخورد می کنیم

دادنامه
پرونده کالســه ۹۵۰۹۹۸۸۵۱۷۲۰۰۲۱4 حوزه شــماره ۱۲۲ شــورای حل اختالف شهرســتان مالیر تصمیم نهایی شــماره 

۹۵۰۹۹۷۸۵۱۷۲۰۰4۶۷
خواهان: خانم زهرا قزلباشــیان فرزند قربانعلی با وکالت آقای احســان گنجی نیا فرزند حســن به نشانی خ خیام مجتمع میالد 

نور واحد ۱۰۸
خوانده: آقای امید وجدانی رنجبر فرزند حسن به نشانی مجهول المکان

خواسته: مطالبه خسارت
گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این حوزه و ثبت و جری تشریفات 

قانونی، قاضی شورا پس از مشورت با اعضای حوزه به شرح ذیل با استعانت از خداوند متعال مبادرت به صدور رای می نماید.
»رای شورا«

در خصوص دعوی آقای احســان گنجی نیا به وکالت از خانم زهرا قزلباشیان فرزند قربانعلی به طرفیت آقای امید وجدانی رنجبر 
فرزند حســن مبنی بر مطالبه دو میلیون و چهارصد و هفتاد هزار تومان بابت خســارت وارده به خودروی سواری جک به شماره 
انتظامی ۱۸۳ق۱۹- ایران۱۹ به انضمام خســارت تاخیر تادیه با احتســاب کلیه خسارات دادرسی بدین شرح که وکیل خواهان 
به موجب دادخواســت تقدیمی و با تبیین و تشریح خواسته طی جلسه رســیدگی اشعار داشته اند موکله که ساکن کرمانشاه و 
مالک خودروی مال الذکر می باشــد به قصد عزیمت به مشــهد مقدس و استفاده از قطار مالیر- مشهد خودروی خود را صحیح و 
ســالم تحویل پارکینگ خوانده محترم نموده تا پس از مراجعت از ســفر آن را تحویل بگیرد لکن پس از بازگشت از سفر متوجه 
می گردد خودرو دچار آســیب و خساراتی شده است که با جلب نظر کارشناس دادگستری مبلغ نهصد و نود و هفت هزار تومان 
بابت خســارات وارده و مبلغ یک میلیون و پانصد هزار تومان نیز با توجه به مدل خودرو افت قیمت تعیین می گردد که خوانده 
مبلغ دویســت و پنجاه هزار تومان به موکله و همسرشــان به عنوان پیش پرداخت تحویــل داده و در کالنتری متعهد می گردد 
رضایت مالک را جلب نماید. لکن علیرغم تعهد به این امر هیچگونه اقدامی در جهت جبران خسارت به عمل نیاورده است لهذا 
نظر به اینکه در راستای جلب نظر کارشناس دادگستری پرونده تامین دلیل تشکیل و مبلغ دویست و هشت هزار و پانصد تومان 
بابت هزینه کارشناســی آن پرونده )۱۱4/۹۵۰۰۳۶( پرداخت گردیده و مبلغ پانزده هزار تومان نیز جهت درج آگهی ابالغ وقت 
رســیدگی هزینه شده است با کسر مبلغ دویست و پنجاه هزار تومان پرداخت شــده از ناحیه خوانده و استرداد خواسته موکله 
مبنی بر خسارت تاخیر تادیه تقاضای الزام ایشان به پرداخت مبلغ خواسته با احتساب کلیه خسارات دادرسی مورد استدعاست. 
خوانده علیرغم ابالغ قانونی وقت رســیدگی حســب ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی در جلسه مقرر حضور نیافته و الیحه ای 
نیز ارائه ننموده اند. از توجه به اوراق و محتویات پرونده و مالحظه مستندات ابرازی مدعی از جمله نظریه کارشناسی دادگستری 
که به لحاظ عدم حضور خوانده مصون از ایراد و تعرض باقیمانده است و با عنایت به اینکه مطابق قانون هر کس سبب نقص یا 
عیب مالی شود باید از عهده نقص آن برآید و سایر قرائن و امارات موجود شورا دعوی را درخور پذیرش دانسته و مستندا به مواد 
۳۳۱، ۱۲۵۸، ۱۲۸4، ۱۲۸۸ قانون مدنی و مواد ۱۹4، ۱۹۸، ۵۱۵، ۵۱۹ قانون آئین دادرســی مدنی حکم بر محکومیت خوانده 
آقای امید وجدانی رنجبر به پرداخت مبلغ دو میلیون و چهارصد و هفتاد هزار تومان بابت اصل خواسته به انضمام مبلغ هشتاد و 
هشت هزار و نهصد و بیست تومان حق الوکاله وکیل و مبلغ پنجاه و هشت هزار و پنجاه تومان هزینه دادرسی از باب تسبیب در 
حق خواهان خانم زهرا قزلباشیان صادر می نماید. رای صادره غیابی بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل در همین شعبه 
از شورا سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی شهرستان مالیر می باشد و در خصوص مطالبه خسارت 
تاخیر تادیه به لحاظ استرداد این بخش از خواسته از ناحیه وکیل خواهان مستندا به بند ب ماده ۱۰۷ قانون آئین دادرسی مدنی 

قرار رد دعوی صادر می گردد. قرار صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی شهرستان مالیر می باشد.

قاضی حوزه 1۲۲ شورای حل اختالف مالیر- طهماسبیان

ابالغ وقت رسیدگی
ابالغ حضور متهم برای وقت رسیدگی مورخ ۱39۵/9/۲۲ ساعت ۱۱ ظهر

نظر به اینکه به داللت پرونده کالســه ۹4۱4۷۷ این دادگاه آقای علی  برزگر رحیمی فرزند موسی شکایتی علیه 
آقایان ۱- علی ۲- محســن هر دو برزگر رحیمی فرزندان محرم و ۳- مســعود جعفری فرزند جعفر دایر بر ضرب 
و جرح عمدی در این دادگاه مطرح که به شــماره کالســه ۹4۱4۷۷ ثبت و تحت رسیدگی می باشد. با توجه به 
اینکه محل اقامت متهم ردیف سوم )مسعود جعفری فرزند جعفر( معلوم و مشخص نمی باشد و عدم دسترسی به 
متهم مذکور به تجویز ماده ۱۷4 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مصوب ۱۳۹۲ 
پس از انتشــار این آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار محلی تا  متهم با حضور در این دادگاه در موعد 

مقرر فوق از خود دفاع نماید در غیر این صورت وفق مقررات دادگاه مبادرت به اتخاذ تصمیم قانونی می نماید.
عمویی- دادرس دادگاه عمومی بخش رامند

بدین وسیله از کلیه سهامداران شرکت مهندسین مشاور طرح 
آزمون بنا )ســهامی خاص( دعوت می شــود در جلسه مجمع 
عمومــی عادی به طــور فوق العاده مورخ ۹۵/۸/۱۹  ســاعت 
۱۷/۰۰ و بــه آدرس: زنجان- کوی پونــک- خیابان صائینی- 
مجتمع تجاری مشکات- طبقه دوم واحد ۳ حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:
۱- انتخاب اعضای هیئت مدیره

۲- تغییر یا اصالح بعضی از موارد اساسنامه
۳- تصویب ترازنامه حساب سود و زیان منتهی به سال ۹4

4- انتخاب بازرسین

هیئت مدیره شرکت مهندسین مشاور طرح آزمون بنا

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
شرکت مهندسین مشاور طرح آزمون بنا

)سهامی خاص( به شماره ثبت ۶8۴۰

منشی دادگاه حقوقی شعبه ۴ دادگاه
 عمومی-حقوقی کرج

  خواهان/شاکی ابراهیم رنجبرآزاد دادخواستی به طرفیت خوانده/متهم سیدجالل 
گلستانه و اشرف السادات گلستانه و منیرالسادات گلستانه و پرویندخت گلستانه و 
سیدعالءالدین گلستانه و سیدفخرالدین گلستانه و اقدس گلستانه و احترام الملوک 
احتشامی کرمانشاهانی به خواسته الزام به اخذ پایان کار و الزام به اخذ صورتمجلس 
تفکیکی و الزام به تنظیم ســند رسمی ملک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
شهرســتان کرج نموده که جهت رسیدگی به شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی کرج 
واقــع در کرج- میدان نبوت- بلوار مالصدرا- روبروی پارک نبوت- پالک ۱۲۰-۱۲4 
ارجــاع و به کالســه ۹۳۰۹۹۸۲۶۱۰4۰۰۳۰۱ ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن 
۱۳۹۵/۹/۲۹ و ساعت ۱۱:۳۰ تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/

متهم و درخواست خواهان/شاکی و به تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومــی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشــار آگهی می شود تا خوانده/متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نســخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.

کرج- میدان نبوت- بلوار مالصدرا- روبروی پارک نبوت- پالک ۱۲۰-۱۲4

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای قربان سالمی فرزند احمد با تسلیم دو برگ استشهاد محلی که در دفتر اسناد رسمی شماره 
4 مالیر گواهی گردیده مدعی است که سند مالکیت ۶ دانگ پالک ۲۰۲۵۲ فرعی از ۲۰4۳ اصلی 
واقع در بخش ۱ مالیر ذیل ثبت صفحه ۱۹۰ دفتر ۵۱4 ثبت و صادر گردیده در اثر ۶۹۰۲۸ مفقود 
شده لذا باستناد تبصره الحاقی ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت مراتب اعالم تا در صورتی که کسی 
مدعی انجام معامله و یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی به مدت 
۱۰ روز اعتراض کتبی خود را به اداره ثبت اســناد و امالک مالیر اعالم نماید در غیر این صورت 
پس از انقضاء مهلت مقرر نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام و سند مالکیت اولیه از درجه 

اعتبار ساقط و باطل تلقی می گردد.
                               رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان مالیر     

آگهی مفقودی
دفترچه ثبت ساعت به شــماره کارتکس ۵۶۶ متعلق به 
اینجانب حمید جاللی شــاهکوه فرزند علی اکبر شــماره 
شناسنامه ۱ صادره از گرگان و کد ملی ۲۱۲۲44۹۶۷۵ 

مفقود گشته از درجه اعتبار ساقط است.

آگهی ابالغ وقت دادرسی
خواهان علی ندایی پیوند دادخواســتی به طرفیت خوانده رضا فرجی به خواسته مطالبه  وجه ارائه 
کــه در حوزه ۱۱۲ شــورای حل اختالف اللجین به کالســه ۹۵/۷۱ ثبت گردیده اســت از آنجا 
که حسب اعالم خواهان در دادخواســت تقدیمی خوانده دعوی مجهول المکان می باشد اینک در 
راســتای ماده ۷۳ قانون آئین دادرســی مدنی مراتب به خوانده ابالغ می گردد که جهت رسیدگی 
به خواسته خواهان در روز یکشنبه تاریخ ۹۵/۱۰/۲۶ ساعت ۳ در حوزه ۱۱۲ شورای حل اختالف 
اللجین حاضر و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را تحویل بگیرد واال شورا غیابا رسیدگی و صدور 

رای خواهد کرد.
دبیرخانه حوزه 11۲ شورای حل اختالف اللجین

آگهی ابالغ وقت دادرسی
خواهان علی ندایی پیوند دادخواســتی به طرفیت خوانده شــرکت ماژین ســازان سدید ماهان به 
خواســته مطالبه  وجه ارائه که در حوزه ۱۱۲ شــورای حل اختالف اللجین به کالسه ۹۵/۶۹ ثبت 
گردیده است از آنجا که حسب اعالم خواهان در دادخواست تقدیمی خوانده دعوی مجهول المکان 
می باشــد اینک در راستای ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی مراتب به خوانده ابالغ می گردد که 
جهت رسیدگی به خواســته خواهان در روز یکشنبه تاریخ ۹۵/۱۰/۲۶ ساعت ۳/۵ در حوزه ۱۱۲ 
شــورای حل اختالف اللجین حاضر و نســخه ثانی دادخواست و ضمائم را تحویل بگیرد واال شورا 

غیابا رسیدگی و صدور رای خواهد کرد.
دبیرخانه حوزه 11۲ شورای حل اختالف اللجین

کیانوش رســتمی قهرمان وزنه برداری المپیک ۲۰۱۶ ریو در مورد احتمال حضورش در اردوی تیم ملی می گوید مرادی 
حرفه ای عمل می کند تا لطمه ای به من نخورد. 

با توجه به سرمربیگری سجاد انوشیروانی در تیم ملی وزنه برداری دوباره این سؤال پیش می آید که آیا رستمی همچنان 
برنامه هــای تمرینی اش را به تنهایی دوباره دنبال می کند یا خیر؟اظهارات قهرمــان المپیک ریو را در این خصوص در ادامه 

می خوانید:
* در زمانی که خود را برای المپیک آماده می کردم، علی مرادی با مدیریت خوبش و تایید برنامه های من این فرصت را 

به وجود آورد تا بتوانم در المپیک مدال طال را کسب کرده و رکورد دنیا را هم جابه جا کنم.
* من با توجه به برنامه ها و تمرین هایی که داشــتم در ۶ ماه ســه مرتبه به آمادگی صد درصد رسیدم. با همان برنامه ها 
توانستم مدال طالی المپیک را به دست بیاورم. به نظرم رئیس فدراسیون آن قدر حرفه ای است که بداند این شرایط را چگونه 

مدیریت کند تا به من لطمه ای وارد نشود.
* سعی می کنم در کمال آرامش و خونسردی به تمرین  بپردازم. اصوال با افرادی که انرژی منفی به من می دهند، حرف 

نمی زنم. نه این که آدم بداخالق و یا مغروری باشم اما سعی می کنم افراد اینچنینی را در اطرافم نداشته باشم.
* من به عشق مردم و رهبرم مسابقه می دهم و شادی دل آنها برایم مهم است. حاضرم هر کاری کنم تا مردمم خوشحال 
باشند. حاضرم هر سختی را هم تحمل کنم تا پرچم پرافتخار ایران همواره برافراشته باشد، البته من روزهای سخت را دوست 

دارم و روزهای سخت برایم جذاب است.

رستمی در واکنش به احتمال حضورش در اردوی تیم ملی وزنه برداری:

با افرادی که انرژی منفی می دهند، حرف نمی زنم

برانکو: بازیکنانم 9۰ دقیقه جنگیدند
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس گفت: به بازیکنانم تبریک می گویم که نود دقیقه 
جنگیدند. برانکو ایوانکوویچ پس از برتری یک بر صفر پرسپولیس مقابل صنعت نفت 
آبادان اظهار داشت: خیلی خیلی از این برد راضی هستم. از صمیم قلب به بازیکنانم 
تبریک می گویم که نود دقیقه جنگیدند و دنبال نتیجه بوده و با همه توان خود بازی 
کردند. آنها فلسفه فوتبال را به هواداران پرشور خود هدیه کردند. سرمربی پرسپولیس 
در خصوص اینکه از رامین رضاییان اســتفاده کردیــد و آیا امکان دارد در باز ی های 
آینده بیشــتر از او استفاده شود، تصریح کرد: طبیعی اســت با وارد شدن رضاییان 
ســطح بازی ما یک بُعد بیشتر شد. او در پســت جدید خودش بازی کرد. می دانیم 
توانایی رضاییان در ارسال ها و اضافه شدن به حمله قدرت باالیی دارد. طبیعی است 
از او و ســایر بازیکنان، بسته به موقعیتی که داریم، استفاده خواهیم کرد چون بازی 
مشخص می کند چه چیزی الزم داریم. برانکو در خصوص اتفاق شب گذشته اردوی 
پرسپولیس و اینکه طارمی اردو را ترک کرده گفت: طارمی مشکل کوچکی در ارتباط 
با باشگاه داشت، اما خودش با اشتباه خودش مواجه شد و این مسئله  هم داخلی بوده 

و بین طارمی و باشگاه است. البته این مسائل می تواند تاثیرگذار باشد.
عزیزی نیامده ساز جدایی را کوک کرد

مدیر فنی تیم سیاه جامگان پس از تساوی با نفت تهران اظهار کرد صحبت هایی 
در مورد تعهدات باشگاه انجام شده است که امیدوارم مسئوالن به وعده هایشان عمل 
کنند. خداداد عزیزی پس از بازی سیاه جامگان با نفت تهران اظهار کرد: بازی خوبی 
را هر دو تیم به نمایش گذاشــتند ولی متاسفانه در این بازی رضا شربتی را به دلیل 
مصدومیت و حمید علی عسگر و خانزاده با توجه به فسخ قراردادشان در تیم ما حضور 
نداشتند ولی با این حال از عملکرد بازیکنان رضایت کامل دارم. وی درباره مشکالت 
مالی تیمش عنوان کرد:  با صحبت هایی که با مســئوالن باشــگاه داشتم، قرار شده 
اســت در این تعطیالت به تمامی بازیکنان ۳۰ درصد مبلغ قراردادشــان را پرداخت 
کنند. اگر یک درصد از این ۳۰ درصد کم شــود، در این تیم حضور نخواهم داشت و 
مســئوالن باید فکر دیگری کنند. وی درباره سمت خود در باشگاه گفت: برای کمک 
به سیاه جامگان آمدم ولی نمی دانم مدیر فنی هستم یا مدیریت تیم را بر عهده دارم. 
با این حال فقط باید در این زمان به فوتبال مشهد کمک کرد تا بتوانیم سیاه جامگان 

را برای ادامه مسابقه ها آماده نگه داریم.
دایی: 3 توپ روی دروازه ما آمد و ۲ گل خوردیم

سرمربی تیم فوتبال نفت تهران گفت: ۳ توپ روی دروازه ما آمد و ۲ گل خوردیم. 
علــی دایی، ســرمربی تیم فوتبال نفــت تهران پس از تســاوی ۲ - ۲ تیمش مقابل 
ســیاه جامگان مشهد گفت: در دیدار امروز سه توپ روی دروازه ما آمد که دو تای آن 
وارد دروازه شد. بر اثر اشتباه بازیکنان مان گل خوردیم. موقعیت های ما بهتر از حریف 
بود. خیلی زحمت می کشیم و گل می زنیم، اما خیلی راحت گل می خوریم و باید روی 
این نقطه ضعف مان کار کنیــم. وی در مورد داوری دیدار عنوان کرد: چیز خاصی در 
بازی اتفاق نیفتاد و فقط آرزو می کنم داوری ما به جای برســد که درصد اشــتباهات 
داوران بسیار کم شود. سرمربی تیم نفت در مورد اینکه آیا مشکالت مالی این باشگاه 
حل شده است یا خیر، تصریح کرد: به هیچ عنوان مشکالت حل نشده است و درگیر 
مشــکالت مالی هستیم. خیلی شرایط مان سخت است. در هفته گذشته نیز بازیکنان 

اعتراض شان را با تمرین نکردن نشان دادند. این موضوع به تیم ضربه می زند.
منصوریان: سهل انگاری کردیم

ســرمربی استقالل معتقد اســت که تیمش توانایی زدن گل های بیشتری را به 
فوالد داشــته است. علیرضا منصوریان در نشست خبری پس از تساوی تیمش برابر 
فوالد در ابتدای صحبت هایش گفت: روند کلی بازی در اختیار ما بود. ما تالش کردیم 
تا توپ و میدان را در میانه زمین در دست بگیریم. می توانستیم گل های بیشتری به 
فوالد بزنیم اما بر خالف جریان بازی گل خوردیم. در کل بازی خوبی را شاهد بودیم. 
می توانستیم بهتر از این ها باشیم. باید توجه داشته باشیم که پیراهن استقالل امانتی 
اســت که متعلق به میلیون ها هوادار است. این هواداران با این تیم لبخند می زنند و 

اشک می ریزند. روی یک سهل انگاری بازی برده را با تساوی عوض کردیم.
انتخاب داور چهارم از بین تماشاگران!

در بازی تیم های ســایپا و سپاهان، فردی از روی سکوها جایگزین داور مصدوم 
شد. از جمله حواشــی عجیب این بازی می توان به انتخاب داور چهارم بازی از روی 
سکوها اشــاره کرد. در این بازی ســعید علی نژاد کمک داور اول بازی در دقیقه ۳۰ 
مصدوم شــد و بازی هم تا دقیقه ۳۶ متوقف ماند. امیر مبشــر جایگزین وی شد اما 
مسئوالن بازی برای داور چهارم از روی سکوها فردی را به نام سعید لهراسبی انتخاب 

کردند. گفته می شود وی از داوران پیشکسوت است.

نکته  ورزشی

یک بام و دو هوا در تصمیم گیری 
برای سفر تیم ها به بحرین

سرویس ورزشی-
تیم فوتبال جوانان کشــورمان پس از دستیابی به ســهمیه حضور در جام 

جهانی ۲۰۱۷ کره جنوبی بامداد امروز وارد تهران شد.
بازیکنان، مربیان و کادر همراه تیم فوتبال جوانان کشــورمان پس از کسب 
جواز حضور در رقابت های جام جهانی ۲۰۱۷ کره جنوبی، ســاعت ۲:۲۵ بامداد 
امروز از طریق فرودگاه امام خمینی )ره( وارد تهران  شدند.تیم جوانان کشورمان 
عصر روز پنج شنبه هفته گذشته با شکست ۶ بر ۵ مقابل عربستان از راهیابی به 

دیدار نهایی مسابقات فوتبال قهرمانی جوانان آسیا بازماند.
تیم فوتبال جوانان کشــورمان در شرایطی راهی بحرین شد که چندی پیش 
مسئوالن مانع اعزام هندبالیست های جوان به این کشور شدند. در حالی که قرار بود 
تیم نوجوانان کشورمان سوم شهریور به بحرین برود و تمام کارها طبق برنامه انجام 
شــده بود ساعت ۲ سه شنبه شب ۲ شــهریور در تماس سرپرست حراست وزارت 
ورزش و جوانان با مهدوی، رئیس وقت فدراسیون هندبال، دستور یکی از نهادهای 

عالی رتبه مبنی بر عدم اعزام تیم ملی نوجوانان به بحرین ابالغ شد!
در آن مقطع زمانی گفته شد وخیم شدن اوضاع سیاسی - امنیتی در بحرین 
در پی محاکمه شــیخ عیسی قاسم، رهبر شــیعیان آن کشور، مخاطرات امنیتی 
جدی برای ورزشــکاران تیم ملی داشــته و بر همین اساس این نهاد عالی رتبه 
تصمیم بر عدم اعزام تیم های ورزشی به بحرین گرفته است. در سال های گذشته 
دولت بحرین اقدام به سرکوب شیعیان معترض این کشور به دولت کرده و حقوق 
شــهروندان بحرین را زیر پا گذاشت و از آن زمان رابطه ایران و بحرین به تیرگی 
گرایید و دو کشــور در بهترین حالت حداقل مراودات سیاسی و اقتصادی و حتی 

ورزشی را داشته اند.
حال اینکه چه اتفاقی افتاده که هندبال مجوز حضور در بحرین را نمی گیرد 
و فوتبال می تواند به بحرین برود سوالی است که شاید مسئوالن عالی رتبه جواب 
منطقی برای آن داشته باشــند. شاید هم اوضاع امنیتی در بحرین در این مدت 
دگرگون شده است !! به هر حال یک بام و دو هوای مسئوالن در قبال برخورد با 

این تیم ها شک و شبهه های فراوانی را ایجاد کرده است!
مسئوالن سیاسی حکومت بحرین سعی دارند با برگزاری چنین رقابتهایی و 
حتی مسابقات فرمول ۱ برای اهداف سیاسی خود سوءاستفاده کنند و  هر سال از 
مسابقات فرمول ۱ به عنوان ابزاری برای سرپوش گذاشتن بر سرکوب های خود 
و عادی جلوه دادن شرایط کشور استفاده می کنند و مهمترین هدف آنها در واقع 
کســب مشروعیت برای رژیم اســت. این در حالی است که مردم بحرین همواره 
اعتــراض خود را به دولت برای برگزاری مســابقات »فرمول ۱« اعالم کرده اند و 
تظاهراتــی تحت عنوان »فرمول خون را متوقف کنید« علیه رژیم آل خلیفه برپا 
کردند.انقالبیون اعتقاد دارند برگزاری این مســابقات در شــرایط فعلی کشور در 

راستای سرپوش گذاشتن به نقض گسترده حقوق بشر در این کشور است.
چــه بهتر بود مســئوالن مربوطه با در نظر گرفتن تمــام جوانب و پرهیز از 
برخوردهای ســلیقه ای در تصمیم گیری ها و در راســتای سیاست های کالن 
کشور ، تصمیمات خود را در قبال این اتفاقات و گاه بحران ها  با یک مکانیسم و 

استراتژی مشخص و رویه واحد اتخاذ کنند.

امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختتساویبردبازيتیم

110640123922. پرسپولیس

105501661020 2. تراکتورسازی

104421412216 3. نفت تهران

103611411315 4. پیکان

10352119214 5. استقالل

14-1042410111 6. سپاهان

103431311213 7. صنعت نفت آبادان

103341311212 8. ذوب آهن

102621111012 9. فوالد

11-1025314162 10. استقالل خوزستان

11-102539145 11. پدیده

10-1024410155 12. سیاه جامگان

9-10163561 13. گسترش فوالد

9-101638102 14. سایپا

9-101638113 15. صبای قم

6-1013671811 16. ماشین سازی تبریز
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