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رویاینوجوانانفوتبالایرانامروزتعبیرمیشود؟!

تالش برای شکست دادن اسپانیا و رسیدن به جمع4 تیم برتر جهان
سرویس ورزشی-

تیمملیفوتبالنوجوانانایرانامروزبرایرسیدن
بهجمعچهارتیمبرترجهان،بایدتیماسپانیاراازپیش

روبردارد.
تیم ملــی فوتبال نوجوانان ایــران در مرحله یک چهارم 
نهایی جام جهانی زیر ۱۷ ســال به مصاف تیم ملی اســپانیا 
می رود. این دیدار امروز یک شــنبه ســاعت ۱۵ در ورزشگاه 
جواهرلعل نهرو در شهر کوچی برگزار می شود.برنده این دیدار 

به مصاف برنده دیدار مالی و غنا خواهد رفت.
تیم ملی ایران برای رســیدن به مرحله یک چهارم نهایی، 
در دور گروهی تیم های گینه، آلمان و کاستاریکا را با گل های 
زیاد شکســت داد و به مرحله حذفی صعود کرد. ســپس در 
دور یک هشــتم نهایی با حســاب ۲ بر یک از ســد مکزیک 
 گذشت تا با صعود به یک چهارم نهایی جام جهانی، تاریخ ساز 

شود.
نوجوانــان ایران با صعود به این مرحله به نخســتین تیم 
فوتبال تاریخ ایران تبدیل شــدند که توانستند به مرحله یک 
چهــارم نهایی جام جهانی راه پیدا کننــد. در تیم ملی ایران، 
اهلل یار صیادمنش با ســه گل بهترین گلزن اســت و بعد از او 

دلفی، نامداری و شریفی با دو گل در تعقیب او هستند.
تیم فوتبــال نوجوانان ایران در این بــازی دلفی بازیکن 

خوش تکنیک خود را به دلیل محرومیت در اختیار ندارد. 

اسپانیاچگونهحریفایرانشد؟
اســپانیا در دور گروهی این مسابقات ابتدا با حساب ۲ بر 
یک مقابل برزیل مغلوب شــد اما با دو پیروزی مقابل نیجر و 
کره شــمالی راهی دور یک هشتم نهایی شد. این تیم در دور 

یک هشتم نهایی به مصاف فرانسه رفت و توانست این تیم را 
۲ بر یک شکست دهد و به مرحله بعد این رقابت ها صعود کند 

و حریف ایران شود.
اسپانیا تیم بسیار قدرتمندی است که بازیکنانش در لیگ 

حرفــه ای بازی می کنند، تعــدادی از مهره های این تیم عضو 
بارســلونا و رئال مادرید هســتند و حتی در اخبار اعالم شد 
اولین بازیکن متولد بعد از ســال ۲000 به تیم اصلی بارسلونا 

اضافه شده است. 
مهمتریناصلحفظنظمتیمیاست

پیــش از برگزاری این بازی حســاس، عبــاس چمنیان 
ســرمربی تیم فوتبال نوجوانــان ایران گفت: شــرایط آب و 
هوایی کوچی به مراتب بهتر از گواســت. اینجا رطوبت کمتر 
 است و همین مســئله کمک می کند با تمام توان آماده بازی 

شویم.
وی در پاســخ به این ســؤال که تیم ایران فوتبالی جمع 
بازی می کند و در مقابل اســپانیایی ها تیکی تاکا را در دستور 
کار دارند و این تفاوت چه شرایطی در بازی ایجاد خواهد کرد، 
گفت: هر تیمی استراتژی خودش را دارد. با این حال تیم ایران 
آماده رویارویی با هر نوع استراتژی حریفان است. فرقی ندارد 
تیم ها مقابل ما چطور بازی می کنند و آماده رویارویی با سبک 

بازی اسپانیایی ها هستیم.
سرمربی تیم نوجوانان در پایان خاطرنشان کرد: من خیلی 
می خندم. با تیم و بازیکنان رابطه نزدیک داریم، اما مهم ترین 
اصل در تیم ما، حفظ نظم تیمی اســت. ان شــاءاهلل با حفظ 
همین نظم تیمی برابر اسپانیا به برتری می رسیم و جواز حضور 

در جمع چهار تیم برتر جهان را کسب می کنیم.

تیمملیفوتبالکشورمانماهآیندهدردیداریدوستانهبهمصافتیمملیپانامامیرود.
ســایت رســمی فدراسیون فوتبال پاناما با تأیید این خبر، نوشت: در تاریخ ۱0 نوامبر ۲0۱۷ برابر با ۱۹ آبان ۱۳۹۶، تیم 
ملی پاناما در دیداری دوستانه به مصاف تیم ملی ایران خواهد رفت. این دیدار قرار است در وین اتریش برگزار شود. تیم ملی 
فوتبال پاناما در آخرین رده بندی تیم های ملی با ۱۱ پله صعود در رده ۴۹ تیم های ملی جهان و چهارم قاره آمریکای شمالی 
مرکزی و حوزه دریای کارائیب قرار دارد. تیم ملی پاناما در رقابت های انتخابی جام جهانی ۲0۱۸ روسیه در منطقه آمریکای 
شــمالی، مرکزی و حوزه دریای کارائیب، با کســب ۱۳ امتیاز و به دلیل تفاضل گل بهتر باالتر از هندوراس در رده سوم قرار 
گرفت و به طور مســتقیم راهی جام جهانی ۲0۱۸ شد. پاناما در آخرین بازی مرحله مقدماتی جام جهانی ۲0۱۸، به مصاف 

کاستاریکا رفت و با نتیجه ۲ بر یک این تیم را شکست داد تا جواز حضور در جام جهانی را به دست آورد.

دیدار تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران و پاناما در اتریش واکنشوزارتورزشبهاماواگرهامطرحشده

معاونورزشقهرمانــیوزارتورزشوجوانان
بااشــارهبهدرپیــشبودنانتخابــاتکمیتهملی
المپیکگفت:دلیلیبرایتعویقاینانتخاباتوجود

ندارد.
محمدرضا داورزنی دیروز شنبه در مورد این شائبه که به 
نظر می رسد با شرایطی که کمیته ملی المپیک دارد احتمال 
تعویــق این انتخابات وجــود دارد و موضع وزارت ورزش در 
این مورد چیست گفت: مســئولیت برگزاری مجامع کمیته 
ملی المپیک با مســئوالن این کمیته اســت و دوستان باید 
تالش کنند که براساس برنامه ای که تدوین کرده اند مجمع 

را برگزار کنند.
وی ادامه داد: موضع وزارت ورزش هم این اســت که در 
کنار کمیته ملی المپیک باشــد تا مجمع برگزار شــود و هر 
موضوعی که بخواهد مشــکلی در این راه ایجاد کند وزارت 

ورزش کنار کمیته خواهد بود.
معــاون وزیر ورزش ادامه داد: تــا آنجایی که من اطالع 
دارم علی القاعده مجمع باید در زمان خودش برگزار شود. آن 
چیزی که پیش بینی شــده است و دوستان ما هم در کمیته 

ملی المپیک همین را باید دنبال کنند این است که انتخابات 
باید در زمان خودش برگزار شــود تا برنامه ها با مشــکالت 

مواجه نشود. 
محمدرضــا داورزنی ادامه داد: با توجه به در پیش بودن 
بازی های آســیایی و المپیک ۲0۲0 باید برنامه های کمیته 
المپیک طوری پیش برود و دوستان طوری برنامه ریزی کنند 
که برنامه های آماده سازی آسیب نبیند. با توجه به اطالعاتی 
که من دارم فکر می کنم دوستان مجمع را در زمان خودش 
 برگزار کنند. چون اصال مشکلی نیســت که بخواهد برگزار 

نشود.
داورزنــی در مورد اینکه گفته می شــود تایید نشــدن 
اساسنامه دلیل اصلی تعویق انتخابات خواهد بود گفت: وقتی 
زمان برگزاری مجمع برســد باید براساس اساسنامه جدید 
و یا براساس اساســنامه قدیم انتخابات برگزار شود. اگر هم 
قرار است اساسنامه تغییر کند باید از قبل انجام می شد. ولی 
اینکه معطل بمانیم کار درســتی نیست. دوستان در کمیته 
ملــی المپیک باید تالش کنند کــه در زمان مقرر انتخابات 

را برگزار کنند.

دلیلی برای تعویق انتخابات کمیته ملی المپیک وجود ندارد

باخت غیرمنتظره منچستر در لیگ انگلیس
در ادامه هفته نهم رقابت های لیگ برتر انگلیس شب گذشته چند دیدار برگزار 
شد که در یکی از بازی ها منچسترسیتی با ۳ گل برنلی را شکست داد و همچنان 
در صدر جدول باقی ماند.آگوئرو، اوتامندی و سانه گلزنی کردند. منچستریونایتد با 
نتیجه ۲ بر یک برابر هادرســفیلد باخت که راشفورد تنها گل شیاطین سرخ را به 
ثمر رســاند. لسترسیتی ۲ بر یک سوانزی را شکست داد و نیوکاسل با یک گل از 

سد کریستال پاالس گذشت.
طرح فیفا برای رفع محدودیت تغییر ملیت بازیکنان

فدراســیون جهانی فوتبال مشــغول بررسی طرحی اســت که به موجب آن 
بازیکنان با وجود انجام بازی رسمی برای یک کشور، مجوز بازی برای یک تیم ملی 
دیگر را پیدا می کنند. فیفا طرحی را برای تغییر قوانین بازی های ملی در دســت 
بررســی دارد که به موجب آن ملی پوشــان یک کشور با وجود انجام بازی رسمی 
برای آن کشــور، با شروطی خاص مجوز تغییر ملیت کسب می کنند. طبق قوانین 
فعلی فیفا، یک بازیکن تنها در شرایطی می تواند تیم ملی اش را تغییر دهد که برای 
آن تیم حتی یک بازی رسمی هم انجام نداده باشد مگر اینکه مقصدش کشورهای 
تازه استقالل یافته مانند کوزوو باشد؛ اتفاقی که برای سمیر اوکانی، درواز ه بان تیم 
ملی آلبانی رخ داد که پس از اســتقالل کوزوو و عضویت آن در فیفا، پیراهن این 
تیم را به تن کرد. همچنین انجام بازی های دوستانه در یک تیم ملی به هر تعداد، 
بــرای یک بازیکن محدودیتی جهت تغییر تیم ملی اش ایجاد نمی کند با این حال 
طبق اعالم رویترز فیفا مشغول بررسی طرحی است که به موجب آن یک بازیکن 
با وجود انجام بازی رســمی برای یک کشور می تواند تیم ملی اش را تغییر دهد به 
شــرط اینکه تعداد بازی های ملی او بیش از یک یا دو بازی نبوده و اینکه او دیگر 
هیچ شانسی برای فراخوانده شدن مجدد به اردوی آن تیم را نداشته باشد. ویکتور 
مونتالیانی، یکی از نواب رئیس  فیفا و رئیس کنفدراسیون آمریکای شمالی، مرکزی 
و حوزه دریای کارائیب )کونکاکاف( در این خصوص به خبرنگاران گفت: در طول 
سال های اخیر مسائل فراوانی درخصوص امکان تغییر ملیت بازیکنان فوتبال مطرح 
شده چرا که دنیا در حال تغییر است و قوانین مربوط به مهاجرت هم عوض شده 
است. در تمام دنیا مسائل مربوط به ملیت بازیکنان وجود دارد؛ در آفریقا، در آسیا 
و در کونکاکاف. بنابراین فکر می کنیم که االن زمان خوبی است که نگاهی به این 
موضوع داشــته باشیم و ببینیم که آیا راه حل هایی برای برطرف کردن این مسائل 

وجود دارد یا نه، البته به شرط آنکه به تمامیت فوتبال لطمه ای وارد نشود.
میالن برای مونتال ضرب االجل تعیین کرد

باشگاه میالن برای سرمربی ایتالیایی اش جهت نجات دادن روسونری از بحران 
ابتدای فصل مهلت تعیین کرده اســت. شبکه اسکای ایتالیا اعالم کرده است که 
باشگاه میالن به سرمربی این تیم وینچنزو مونتال هشدار داده که از دو بازی آینده 
تیمش باید ۶ امتیاز بگیرد تا اخراج نشــود. میالن با هدایت مونتال در این فصل از 
۸ بازی خود در ســری A به طور مساوی ۴ پیروزی و ۴ شکست داشته است. این 
آمار از یک ســو، شکســت ۳ بر ۲ مقابل اینتر در دربی هفته گذشته و همچنین 
تســاوی بدون گل خانگی برابر آاک آتن در هفته سوم لیگ اروپا در سوی دیگر، 
ســبب شده که مونتال بیش از پیش تحت فشــار قرار بگیرد. میالن در هفته های 
نهم و دهم ســری A به ترتیب مقابل جنوا و کیه وو به میدان خواهد رفت و طبق 
ادعای اسکای، مونتال برای ماندن در کادر فنی تیمش باید از این دو بازی ۶ امتیاز 
بگیرد. این در حالیســت که میالن پس از این دو بازی یک مصاف سخت خانگی 

برابر یوونتوس دارد.
معرفی3 نامزد نهایی پسر طالیی فوتبال اروپا 

۳ نامزد نهایی پدیده فوتبال اروپا که به جایزه پسر طالیی معروف شده است 
معرفی شــدند.با نزدیک شدن به پایان سال ۲0۱۷ میالدی، ۳ نامزد نهایی جایزه 
پسر طالیی فوتبال اروپا معرفی شدند.گابریل ژسوس، مهاجم برزیلی منچسترسیتی 
که درخشش خیره کننده ای در این تیم داشته است، در کنار عثمان دمبله ستاره 
مصدوم بارســلونا و کیلیان ام باپه دومین بازیکن گران قیمت تاریخ ۳ نامزد نهایی 
جایزه پسر طالیی فوتبال اروپا هستند. سال گذشته راناتو سانچس، ستاره پرتغالی 

وقت بایرن مونیخ که االن در سوانزی بازی می کند به این عنوان دست یافت.
آغاز تعلیق ۹ کشور 

توسط فدراسیون جهانی وزنه برداری 
محرومیت ۹ کشــور عضو فدراسیون جهانی وزنه برداری به دلیل دوپینگ به 
صورت رسمی آغاز شد. ۹ کشوری که به دلیل داشتن بیش از سه مورد دوپینگ 
حکم محرومیت یک ســاله دریافت کرده اند، از دیروز به صورت رســمی محروم 
خواهند بود. چین، روسیه، قزاقستان، ارمنســتان، آذربایجان، بالروس، اوکراین، 
ترکیه و مولداوی ۹ کشوری هستند که از سوی فدراسیون جهانی محروم شده اند.

IWF به همه این ۹ فدراســیون اعالم کرده است که محرومیت آنها تایید و آغاز 

شــده است.هر کدام از این کشورها ۲۱ روز وقت دارند تا اعتراضات خود را اعالم 
کنند.IWF امیدوار است که این کشورها مسئولیت این مسئله را بپذیرند و از این 
فرصت اســتفاده کنند تا علیه دوپینگ در کشور خود مبارزه کنند. متخصصان 
فدراســیون جهانی وزنه برداری شــرایط هر کدام از این ۹ کشور را تحت بررسی 

خواهند داشت.
رئال مادرید برای جذب کین

 بیل را به تاتنهام پیشنهاد می دهد
باشــگاه رئال مادرید در نظر دارد مهاجم گلزن تاتنهام را به خدمت بگیرد و 
برای تحقق این موضوع حاضر است بال ولزی  اش را به تاتنهام پیشنهاد دهد.شبکه 
رادیویی »اوندا ِسرو« اســپانیا گزارش داد باشگاه رئال مادرید خواهان به خدمت 
گرفتن هری کین، مهاجم انگلیسی اسپرزها است و تمایل دارد حتی در این بین 
گــرث بیل و بورخا مایورال را نیز در این معامله بگنجاند.در حالی که قیمت هری 
کین ۲۴ ســاله را که تا کنون ۱۱۲ گل در رقابت های لیگ برتر به ثمر رســانده، 
چیزی در حدود ۲00 میلیون یورو تخمین زده اند، نشــریه های انگلیسی »سان« 
و »میرر« مدعی شــدند اخیراً دنیل لِوی، رئیس باشگاه تاتنهام مالقاتی با فلورنتیو 
پرس، رئیس باشــگاه رئال مادرید داشــته و به همتای اسپانیایی خود گفته است 
حاضر نیست به رقمی کمتر از ۲۲۲ میلیون یورویی که پاری سن ژرمن برای جذب 
نیمار پرداخت، مهاجم انگلیســی خود را بفروشــد. بر اساس گزارش »اوندا ِسرو« 
رئال مادرید قصد دارد با پیشــنهاد دادن بیل به تاتنهام و البته مایورال که روی او 
قیمت ۳0 میلیون یورو گذاشته است، انتقال هری کین به سانتیاگوبرنابئو را تسریع 
ببخشد. منابع نزدیک به باشگاه تاتنهام خبر داده اند که پوچتینو، سرمربی اسپرزها 
نســبت به جذب مایورال ۲0 ساله که در پســت مهاجم بازی می کند، عالقه مند 
اســت.طبق گزارش این شبکه رادیویی، سران باشــگاه رئال مادرید اعتمادشان را 
نســبت به گرث بیل از دســت داده اند و تصمیم گرفته اند، تابستان آینده او را در 
لیست فروش بگذارند. در حالی که منچستریونایتد همین حاال مشتری جذب این 
بال ولزی اســت، چلسی نیز وضعیت بیل را زیر نظر دارد و بازگشت به تاتنهام نیز 

برای گرث یک گزینه به شمار می رود.

تیمبسکتبالدخترانایرانازبازیهایقهرمانیآسیا۲۰۱۷حذفشد.
 تیم بسکتبال دختران ایران که برای نخستین بار پس از ۳۷ سال قرار بود در یک رویداد رسمی حضور داشته باشد به 
علت بدهی فدراسیون به فیبا، از برنامه بازی های زیر ۱۶ سال آسیا کنار گذاشته شد.این اتفاق در حالی رخ داد که قرعه کشی 
مســابقات زیر ۱۶ سال دختران آســیا صورت گرفته بود و ایران با تیم های هند، نپال و سریالنکا همگروه بود و طبق برنامه 
می بایســت امروز در نخستین مصاف مقابل ســریالنکا قرار گیرد اما در برنامه بازی ها، دیدارهای تیم ایران حذف شده است.

گفته می شود این موضوع بخاطر بدهی حدودا ۳۲۵ هزاردالری فدراسیون بسکتبال ایران به فدراسیون جهانی است.باید دید 
فدراسیون ایران می تواند مشکل را حل کند و تیم دختران را به جدول مسابقات برگرداند یا اولین حضور بانوان بسکتبالیست 

)تیم پنج نفره( پس از ۳۷ سال محقق نمی شود.
محمود مشــحون رئیس فدراسیون بسکتبال پس از حذف تیم بسکتبال دختران ایران از برنامه رقابت های قهرمانی آسیا 
زیر ۱۶ ســال گفت: اجازه بدهید به نتیجه برســیم سپس اطالع رســانی خواهیم کرد. او در پاسخ به این سؤال که آیا امکان 
بازگشت تیم به بازی ها است یا خیر بیان کرد: امیدوار هستیم این اتفاق رخ دهد. پول ما در سفارت است و همه چیز )برای 
پرداخت بدهی فیبا( مهیا است. در صورت دست یافتن به نتیجه خبر خواهیم داد. امیدواریم تیم دختران به بازی ها برگردد.

کنارگذاشتندخترانایرانازمسابقاتبسکتبالزیر۱۶سالآسیابخاطربدهی
دارندهمدالطالیالمپیک۲۰۱۲لندنگفت:امیدوارمبتوانمهمچنانبرایدوسالدیگرهمدرترکیبتیممشحون: پول بدهی به فیبا در سفارت است!

ملیکشتیفرنگیحضورداشتهباشم.
امیــد نوروزی مرد طالیی کشــتی فرنگی المپیک لندن درخصوص بازگشــت دوباره به تیم ملــی گفت: مدتی درگیر 
آســیب دیدگی و همچنین تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد بودم که خوشبختانه با برطرف شدن مصدومیت و همچنین 
فارغ التحصیلی توانستم، وقت بیشتری برای تمرین بگذارم و دوباره عزم بازگشت به تیم ملی کنم.وی ادامه داد: هم اکنون با 
جدیت تمریناتم را پیگیری می کنم و هفته ای ۵ جلسه تمرین دارم تا بتوانم به تیم ملی بازگردم و برای یک یا دو سال دیگر 

در خدمت کشتی باشم.
نوروزی افزود: در این خصوص صحبت های مختلفی با شورای فنی و همچنین اعضای کادر فنی انجام شده و من هم بارها 
گفته ام برای کمک به تیم ملی از هیچ تالش و کوششی دریغ نخواهم کرد. البته امیدوارم با صالحدید شورای فنی و همچنین 
شرایط بدنی خودم تا رقابت های جام جهانی کشتی فرنگی امسال در ترکیب تیم قرار گیرم تا گام کوچکی در افتخارآفرینی 
این تیم بردارم.وی در پایان گفت: به هر حال همیشه تالش کردم فرد مفیدی برای ورزش ایران باشم و اگر فرصتی دست داد 
حتما در کنار کشتی گیران جوان حضور می یابم تا به آنان کمک کنم.رقابت های جام جهانی کشتی فرنگی در روزهای ۷ و ۸ 
اردیبهشت سال ۹۷ به میزبانی شهر اهواز و با حضور تیم های روسیه، ایران، ترکیه، گرجستان، آلمان، ارمنستان، مجارستان، 

قزاقستان برگزار خواهد شد.

تالش امید نوروزی برای حضور در جام جهانی کشتی

حدیث دشت عشق

بهیادسردارجهادگرشهید»مصطفیمرادی«
کربال رفتید ما را فراموش نکنید

روز  نخستین  مرادی«  شــهید »مصطفی 
مرداد ۱۳۳۹ در ابراهیم آباد از روستاهای اراک 
دیده به جهان گشود. پدر مصطفی قصاب بود، 
از احکام دین خوب ســر درمی آورد. مقید بود 
لقمه ای حرام وارد زندگی اش نشــود. حسابش، 
حســاب بود و قرانــی این طــرف و آن  طرف 
نمی شــد. ســربازی مصطفی با شــروع جنگ 
تحمیلی مصادف شــد. او با درخواست یکی از 
دوســتانش که مسئول جهاد سازندگی مریوان  

بود به جهاد منتقل شــد تا بقیه خدمــت را در آنجا بگذراند. چنــد ماه از پایان 
خدمتش می گذشت ولی به  پای دل، در مریوان مانده بود تا اینکه سر آخر، راهی 
جنوب شد و کار پشتیبانی را در آنجا بر دوش گرفت. شرکت در چندین عملیات 
پیاپی والفجر مقدماتی و والفجرهای ۱ تا ۴ با عنوان فرمانده پشتیبانی و تدارکات، 
از او یک مرد جنگی کارآزموده و تمام عیار ســاخته بود. تجربه نبردهای گذشــته 
فرماندهان سپاه را به این نتیجه رسانده بود که وجود یک لشکر مستقل مهندسی- 
رزمی در جنگ، ضروری است. باالخره با پیگیری های »مصطفی« و چند تن دیگر، 
لشکر مهندسی ۴۲ قدر تأســیس شد. با اینکه خودش جزو مؤسسین لشکر بود، 
اما به همان فرماندهی پشــتیبانی اکتفا کرد.  سرانجام  روز ۸ اسفندماه ۱۳۶۵ در 
نبرد تاریخی کربالی ۵ منطقه شــلمچه، شرق بصره عراق، در حالی که مسئولیت 
تدارکات لشکر ۴۲ قدر را بر عهده داشت، به مراد دلش رسید و شهید شد. فرازی 
از وصیتنامه شهید:این فرصتی که به شما روی آورده است و این فرصت و محیط 
خیلی گران تمام  شده و خون صدها هزار شهید عزیز به زمین ریخته و اگر بخواهیم 
و از این فرصت استفاده صحیح نکنیم خیانت کرده ایم به خون شهدای عزیزی که 
با همه آرزوها رفتند و جان و خون را نثار کردند. کربال رفتید ما را فراموش نکنید...!

یکه تازی نفت مسجدسلیمان در لیگ دسته اول
در چارچوب دیدارهای هفته دهم لیگ دســته اول، روز گذشته ۶ بازی برگزار 
شــد که در مهم ترین آنها تیم نفت مسجدســلیمان برابر مهمــان خود گل گهر 
ســیرجان به برتری دو بر صفر دست یافت. با این نتیجه نفت مسجد سلیمان ۲۳ 
امتیازی شــد و با چهار امتیاز اختالف نسبت به نساجی که یک بازی کمتر از نفت 
دارد در صــدر جدول رده بندی قرار گرفت. گل گهر هم با ۱۳ امتیاز در رده یازدهم 
قرار گرفت. در دیگر دیدار دیروز، ماشین سازی و اکسین در تبریز به تساوی دوبردو 
رسیدند و ایران جوان بوشهر و ملوان بندرانزلی هم در بوشهر به تساوی یک - یک 
رضایت دادند. نتایج کامل دیدارهای هفته دهم لیگ دسته اول به این شرح است: 
*بادران یک – شــهرداری ماهشهر ۲ *آلومینیوم صفر – خونه به خونه یک *فجر 
سپاسی یک – راه آهن صفر *ماشین سازی ۲ – اکسین البرز ۲ *ایران جوان بوشهر 

یک – ملوان یک *نفت مسجد سلیمان ۲ – گل گهر سیرجان صفر.
بررسی منع دوربین ها از حضور در ورزشگاه ها 

نشست هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال بعدازظهر دیروز در دفتر رئیس فدراسیون 
برگزار شــد. در این جلسه با توجه به نامه باشــگاه ها و سازمان لیگ و درخواست 
احقاق حقوق باشگاه ها و فوتبال کشور درباره حق پخش تلویزیونی از صدا و سیما 
پیشنهادی مبنی بر ممانعت از ورود صدا و سیما در بخش تولید محتوا مطرح شد 
که اعضای هیئت رئیسه فدراســیون ضمن موافقت کلی به سازمان لیگ و کمیته 
بازاریابی اعالم کرد ظرف مهلت یک هفته و قبل از برگزاری »دربی« در این ارتباط 

تعیین تکلیف کنند. 
برانکو: با روحیه مثبت، منتظر دربی هستیم 

برانکو ســرمربی پرســپولیس پس از برتری دیروز تیمش برابر نفت در جمع 
خبرنگاران گفــت: ما به عنوان تیم برنده وارد زمین شــده بودیم و این کارمان را 
ســخت کرده بود. همچنین از طرفی خستگی بر تیم عارض شده بود. به هر حال 
بازی سختی با الهالل در مسقط داشتیم و به همین دلیل به بازیکنانم بابت این برد 
تبریک می گویم. آنها تمرکز و شخصیت قهرمانی خود را در این بازی نشان دادند. 

ما با روحیه مثبت، منتظر دربی هستیم. 
خطر بیخ گوش استقالل و پرسپولیس

کنفدراسیون فوتبال آسیا تعداد سهمیه های ایران را در صورت برآورده نشدن 
استاندارد حرفه ای در هشت باشگاه  نخست لیگ برتر کسر خواهد کرد.کنفدراسیون 
فوتبال آسیا بعد از بررسی اسناد و مدارک ارسالی از سوی هشت تیم نخست لیگ 
برتر، تعداد ســهمیه های ایران را برای حضور در لیگ قهرمانان مشــخص خواهد 
کرد.بر اســاس اعالم رئیس فدراسیون فوتبال و رئیس سازمان لیگ، چنانچه هشت 
تیم اول جدول رده بندی نتوانند معیــار و مالک های AFC را برآورده کنند، تعداد 
سهمیه های ایران کسر خواهد شد.امسال کارشناسان AFC برای بررسی این موارد 
بــه ایران می آیند. با توجه به جدیت AFC در بررســی مواردی از جمله بدهی های 
باشگاه ها و حذف تیم های پرقدرت و با نفوذ عربستانی و اماراتی از لیگ قهرمانان، به 
نظر می رسد که خطر حذف از آسیا بیش از هر زمان دیگری استقالل و پرسپولیس 

را تهدید می کند.
تساوی اف سی سئول در غیاب مدافع ایرانی

تیم اف سی سئول در غیاب خالد شفیعی برابر سوون به تساوی پرگلی بسنده 
کرد.دیروز تیم اف ســی ســئول در بازی هفته سی وپنجم کی  لیگ کره جنوبی و از 
گروه قهرمانان به مصاف ســوون رفت و با تساوی ۲ بر ۲ متوقف شد.خالد شفیعی، 
مدافع ایرانی تیم اف ســی ســئول همانند چند بازی اخیر جایی در فهرســت ۱۹ 
نفره نداشــت. تیم اف سی سئول هم اکنون با ۵۵ امتیاز رده پنجم جدول کی لیگ 
کره جنوبی را در اختیار دارد و از شانس اندکی برای کسب سهمیه فصل آینده لیگ 

قهرمانان آسیا برخوردار است. تیم چئونبوک با ۶۶ امتیاز صدرنشین است.
گزینه مربیگری استقالل، سرمربی شهرداری تبریز شد

در حالی که چند روز قبل حســین خطیبی با مســئوالن باشــگاه شهرداری 
تبریز برای هدایت این تیم به توافق رســیده بود،  امــا با مخالفت برخی از اعضای 
هیئت مدیــره این باشــگاه، ســرمربیگری خطیبــی در شــهرداری تبریز منتفی 
شد.مسئوالن باشگاه شهرداری تبریز به دنبال اتخاذ این تصمیم دیروز در جلسه ای، 
سیروس دین محمدی، پیشکسوت باشگاه استقالل و سرمربی پیشین تیم راه آهن 
تهران را به عنوان ســرمربی جدید خود منصوب کردند. سیروس دین محمدی چند 
هفته پیش به عنوان مربی باشــگاه استقالل معرفی شده بود، اما با مخالفت وینفرد 
شفر نتوانست در تمرینات آبی پوشان تهرانی شرکت کند.یونس باهنر، صمد صبحی 
و فیروز دین محمدی به عنوان دستیاران سرمربی در کادر فنی تیم شهرداری تبریز 

فعالیت خواهند کرد.
بازگشت قائدی به تمرینات استقالل

هافبک جوان اســتقالل در تمرینات این تیم حاضر شــد.تمرین روز شــنبه 
استقاللی ها با وزنه زدن و کارهای بدنی برگزار شد. در این تمرین مهدی قائدی که 
به دلیل کوبیدن پیراهن این تیم به زمین یک هفته به تمرینات تیم امید استقالل 
تبعید شــده بود، حاضر شد و بعد از عذرخواهی از شفر و سایر بازیکنان به تمرین 

کردن مشغول شد.
آذری: قلعه نویی مرد روزهای سخت است

مدیرعامل باشــگاه ذوب آهن گفت: از شکست مقابل پارس جنوبی ناراحتم اما 
این باخت درس مهمی به ما داد.ســعید آذری در مورد شکســت ۳ بر صفر مقابل 
پارس جنوبی در اصفهان اظهار داشــت: ذوب آهن نباید اینگونه شکست بخورد اما 
فوتبال برد و باخت دارد و من هم از این باخت ناراحتم. به هر حال این شکســت 
تجربه خوبی برای تیم ذوب آهن اســت. اینکه حریف جانانه بازی کرد و به پیروزی 
رسید و مستحق این برد هم بود. قلعه نویی هم مرد روزهای سخت است. در فوتبال 
برد و باخت وجود دارد اما مهم این اســت که از بردها مغرور نشــویم و از باخت ها 
ناامید. این شکست درس خوبی برای ذوب آهن بود. آذری در مورد شعار علیه امیر 
قلعه نویی گفت: یکی از لیدرهای باشگاه به دلیل اینکه از یکی از بازیکنان نوجوان و 
بزرگسال ما اخاذی کرده بود شناسایی و از باشگاه اخراج شده است. این مسئله را ما 
روز چهارشنبه به او اعالم کرده بودیم. این شعارها نیز از سوی همان فرد ساماندهی 
شــده بود. من همواره حضور هواداران در ورزشگاه را برای تقویت تیم تعیین کننده 
و مؤثر می دانم اما اجازه چنین رفتارهایی را نمی دهم و تحت تاثیر این شرایط قرار 
نمی گیرم. وی افزود: با شناختی هم که از امیر قلعه نویی دارم می دانم او مرد روزهای 
سخت اســت و می تواند در تیم تاثیرگذار باشد. او مربی ای است که روش و سبک 
مربیگــری و رهبری اش با مربیان قبلی ما تفاوت دارد و بازیکنان تا با این شــرایط 
آشنا شوند به زمان نیاز دارند. برخی از فراز و نشیب های تیم به همین دلیل است.

همچنان خبری از صادقیان در عثمانلی اسپور نیست
تیم عثمانلی اســپور بدون بهره مندی از بازیکــن ایرانی  خود در دیدار خانگی 
هفته نهم سوپر لیگ ترکیه به برتری رسید.دیروز تیم های عثمانلی اسپور و کارابوک 
اســپور رو در روی هم قرار گرفتند که میزبان ۳ بر صفر پیروز شــد. گل های تیم 
عثمانلی اسپور در دقایق ۶۲، ۷۴ و ۸۵ به ثمر رسیدند.پیام صادقیان، مهاجم ایرانی 
تیم عثمانلی اسپور در فهرست ۱۸ نفره بازی امروز حضور نداشت. او پس از پیوستن 
به تیم عثمانلی اسپور هنوز بازی رسمی در سوپر لیگ ترکیه انجام نداده است.تیم 
عثمانلی اســپور با کســب پیروزی در بازی امروز ۷ امتیازی شد و در رده هفدهم 

جدول ۱۸ تیمی سوپر لیگ ترکیه جای گرفت.
دادگاه بین المللی ورزش: طارمی در هر صورت محکوم است!

دادگاه بین المللی ورزش پاسخ مهاجم محروم تیم فوتبال پرسپولیس را داده و 
از وی خواســته است به درستی مشخص کند به کدام یک از بندهای محرومیتش 
اعتراض دارد! دادگاه بین المللی ورزش به درخواست وکیل مهدی طارمی مبنی بر 
تعلیق محرومیت چهارماهه این بازیکن از حضور در رقابت های رسمی باشگاهی و 
ملی، پاسخ داد.در الیجه دفاعیه مهدی طارمی که توسط وکیل سوئیسی اش تنظیم 
شده بود به صراحت اعالم گردیده است که این بازیکن پیش از عقد قرارداد با ریزه 
اسپور ترکیه با باشگاه پرسپولیس قرارداد بسته است. همین امر باعث شده تا دادگاه 
بین المللی ورزش، مهدی طارمی را بدون بررسی صحت و سقم قراردادش با باشگاه 
پرسپولیس مقصر دانسته و تعلیق محرومیتش را منتفی اعالم کند.در نامه دادگاه 
بین المللی ورزش به مهدی طارمی قید شــده است این بازیکن، اگر با پرسپولیس 
قرارداد امضا کرده و ســپس وارد مذاکره و عقد قرارداد با ریزه اســپور ترکیه شده 
باز هم مرتکب تخلف آشــکار شده است.از این رو از مهاجم ملی پوش پرسپولیس 
خواســته است تا درخواست خود را درباره اینکه نسبت به کدام بند از محرومیتش 

شکایت دارد اعالم مجدد کند. 

بزرگانآسیادستبهکارشدهاند

شرایط نامساعد تیم ملی فوتبال در برگزاری دیدارهای تدارکاتی
درحالیکهتیمهایبزرگآســیاییدستبهکار
شدهاندوبازیهایدوســتانهخوبیتدارکدیدهاند،
بهنظرمیرسدفدراســیونفوتبالایرانهنوزحریف

مناسبیبرایتیمملیپیدانکردهاست.
تقریبا ۸ ماه تا جام جهانی فوتبال زمان باقی اســت و تیم 
ملی ایران که رقابت های انتخابی را پشت سر گذاشته حاال باید 
به فکر یک رویداد بزرگ باشد چرا که اینجا پای اعتبار فوتبال 
ایران نیز در میان اســت.  فوتبال ایران بعد از چند حضور در 
جام جهانــی ۲0۱۴ و انجام بازی های خوب در برزیل، اکنون 
یک چالش بزرگ پیش روی خود دارد و آن هم صعود به دور 
دوم جام جهانی اســت. این همان انتظاری است که مردم از 
تیم ملی فوتبال کشورشان دارند و سران فدراسیون فوتبال و 
ســرمربی تیم ملی ایران نیز به آن واقف هستند. موضوعی که 
تحقق آن در گرو انجام بازی های تدارکاتی موثر و ســازنده با 

تیم های مطرح و نامدار جهان است.
فدراسیون فوتبال ایران ۸ ماه فرصت حمایت از تیم ملی 
دارد و برای سربلندی تیم ملی ایران در جام جهانی نباید این 
زمان حیاتی را از دست بدهد. تیم ملی ایران در انتخابی جام 
جهانی عملکرد خوبی داشــت و نتایج خوبی کسب کرد ولی 
کیفیت تیم ها در جام جهانی با انتخابی فرق می کند و ایران در 
جام جهانی با حریفان بسیار قدرتمندتری نسبت به رقابت های 

انتخابی روبه رو می شود.
علی رغم دشــواری های فــراوان برای انجــام دیدارهای 
دوستانه با تیم های نامدار، به نظر می رسد در حالی که تیم های 

آســیایی ضعیف تر از ایران از همین حاال برنامه خود را برای 
حضور قدرتمند در جام جهانی آماده کرده اند، تیم ملی ایران 
شرایط چندان مســاعدی در تدارک بازی های دوستانه ندارد. 
باز هم همان مشــکل همیشــگی یعنی پیدا کردن تیم برای 
بازی های دوســتانه به مشــکل اصلی این روزهای  فدراسیون 
تبدیل شــده اســت. ماه آینده بازی های دوستانه ملی برگزار 

می شود و هر تیمی می تواند ۲ دیدار دوستانه داشته باشد اما 
فدراسیون فوتبال ایران هنوز انجام هیچ بازی دوستانه مهمی 
را تایید نکرده و تنها فدراســیون فوتبال پاناما بوده که از بازی 

با ایران سخن گفته است.
ژاپنبهمصافبرزیلمیرود

تیــم ملی ژاپــن ماه آینــده در دو دیدار دوســتانه برابر 

برزیــل و بلژیــک به میــدان خواهــد رفت. دو تیــم برزیل 
و بلژیک دو تیم ســید یک جام جهانی هســتند که بازی با 
ایــن دو تیــم می تواند خیلی به ســود فوتبال ژاپن باشــد.
ســامورایی ها از همین االن به فکر بازی های دوســتانه چند 
مــاه بعد خود نیز هســتند و مذاکراتی بــا تیم های قدرتمند 
 دیگر داشــتند تا بتوانند با تیم های خوبی قبل از جام جهانی 

روبه رو شوند. 
دودیداردوستانهقویبرایکرهایها

تیم ملی کره جنوبی نیز دو تیم قدرتمند و صاحب سبک 
به نام کلمبیا و صربســتان را به خانه دعوت کرده است تا در 
آبان ماه برابر این دو تیم به میدان برود. کره ای ها بعد از این دو 
دیدار در تورنمنت شرق آسیا شرکت می کنند و می توانند برابر 

ژاپن و چین هم به میدان بروند. 
مصافعربستانبارونالدوویارانش

تیم ملی فوتبال عربستان نیز قرار است در دیدار دوستانه 
برابــر پرتغال قهرمان یــورو ۲0۱۶ به میدان بــرود. تقابل با 
کریستیانو رونالدو می تواند جنبه تبلیغاتی زیادی برای فوتبال 

عربستان داشته باشد.
با این اوصاف، امید اســت فدراسیون فوتبال ایران نیز از 
خواب خرگوشی بیدار شــده و با تکیه بر حمایت های وزارت 
ورزش و تالش شبانه روزی مدیرانش، بتواند حریفان دوستانه 
خوبی برای ایران فراهم کند تا ملی پوشــان ایران نیز بتوانند 
اردوهای خوبی قبل از جام جهانی داشــته باشند و با آمادگی 

کامل پا به رقابت های روسیه ۲0۱۸ بگذارند.

صفحه ۹
یک شنبه 3۰ مهر ۱3۹۶ 

۲ صفر ۱43۹ - شماره ۲۱۷۵۲

»آگهی ابالغ مفاد دادخواست و ضمائم«
 آقــای بهــزاد بریهیه با وکالــت علی ملکشــاهی فرزند- دادخواســت به طرفیت 
1- محمدحسن دشتی فرزند غالمحسین 2- سیمین میمندی نیا فرزند غالمحسین 
3- کریم عرب انصاری فرزند علی 4- عقیل بچاری مالک 5- جواد ناصری فرزند 
کاظم به خواســته الزام خواندگان نســبت به انتقال رسمی خودرو چری مدل 90 به 
شماره شهربانی ایران 393/33ق 36 در حق موکل مقوم به یک میلیون ریال تقدیم 
کرده که در این شعبه ارجاع به شماره 960382 حقوقی به ثبت رسیده است. حسب 
تقاضای نامبرده و اجازه محکمه مســتنداً به ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی یک 
نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار درج و از نشــر آگهی در روز شنبه مورخ 
96/9/11 ســاعت 9/30 صبح در جهت دادرسی در شعبه شورای مجتمع شماره دو 
حضور یابد و یا قبل از موعد مقرر به دفتر شــعبه مراجعه و با دریافت نســخه ثانی 
دادخواست و ضمائم هرگونه دفاعی و پاسخی به دعوی مطروحه وارد قبل از جلسه 
دادرســی اعالم نماید بدیهی اســت در صورت عدم حضور و یا عدم ارسال الیحه 

قاضی شورا تصمیم مقتضی خواهد گرفت.
رئیس شعبه ۱3 شورای حل اختالف 
مجتمع شماره دو اهواز

علیپرهیزگاروحمیدرضــاملکزادهنمایندگان
اوزان9۰-و۱۰۰+کیلوگرمایرانباشکستمقابلرقبای
خودازرقابتهایجودویجوانانجهانکناررفتندتا
پروندهتیم۶نفرهجودویایراندراینرقابتهابدون

رسیدنبهمدالبستهشود.
در ادامــه رقابت های جودوی جوانان جهــان در زاگرب 
پایتخت کرواســی، در روز پایانی این رقابت ها، علی پرهیزگار 
در وزن ۹0- کیلوگرم و حمیدرضــا ملک زاده در وزن ۱00+ 
کیلوگرم بــه عنوان آخرین نمایندگان ایــران به روی تاتامی 
رفتند و با شکســت ســنگین مقابل حریفان خود از گردونه 
رقابت ها کنار رفتنــد تا پرونده تیم ملی ۶ نفره جودوی ایران 
در این رقابت ها بدون رســیدن به حتی یک مدال بسته شود. 

در جریــان رقابت های دیــروز در وزن ۱00-کیلوگرم ، علی 
پرهیزکار در گام نخست برابر نماینده اتریش به میدان رفت و 
در مدت زمان ۱ دقیقه ایپون شــد و با این شکست از گردونه 

رقابت ها کنار رفت.
حمیدرضــا ملــک زاده در وزن ۱00+ کیلوگرم نیز ابتدا 
برابرجودوکار آمریکا به برتری رسید اما در دومین مبارزه برابر 
حریف خود از هلند در مدت زمان ۴۹ ثانیه ضربه فنی شــد و 
آخریــن نماینده تیم ملی ایران در این رقابت ها نیز از گردونه 
رقابت ها حذف شــد. پیش از این جعفــر فیروزآبادی در وزن 
۶0-، علیرضا خجسته دروزن ۶۶-،جوادمرادی در وزن ۸۱- و 
قاســم باغچقی در وزن ۹0- کیلوگرم با شکست مقابل رقبا از 

دور رقابت ها کنار رفته بودند.

پایان ثبت نام انتخابات فدراسیون والیبال
درپایانمهلت۱۰روزهبرایثبتنامنامزدهایانتخاباتریاســتفدراسیونوالیبال،9نامزدکهدربینآنهانام

یکبانونیزدیدهمیشودثبتنامکردند.
مهلت ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاســت فدراســیون والیبال ایران که از ۱۶ مهرماه آغاز شــده بود و تا ۱0 روز کاری ادامه 
داشت، دیروز به پایان رسید و در نهایت ۹ نامزد برای تصدی پست ریاست فدراسیون والیبال ثبت نام کردند.در ۳0 سال گذشته 
محمدرضا یزدانی خرم بمدت ۱۷ ســال و محمدرضا داورزنی بیش از ۱۳ ســال رئیس فدراســیون بوده اند و باید دید چه فردی 
جانشین داورزنی که معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان است، می شود.کاندیداهای ثبت نام کرده باید منتظر اعالم تائید 
صالحیت ها و همچنین زمان برگزاری انتخابات از ســوی وزارت ورزش و جوانان باشــند که متعاقبا از سوی این وزارتخانه اعالم 
می شود.همچنین در این لیست ۹ نفره برای اولین بار نام یک بانو نیز دیده می شود.اسامی نامزد های انتخابات ریاست فدراسیون 
والیبال به شرح زیر است: علی پور عروجی، احمد ضیایی، محمد شاهمرادی، علی نیکنام فر، علیرضا سلیمی آوانسر، امیر حسین 

منظمی، محمد تقی حسن زاده، بهنام محمودی و الهام رضایی.

تیمملیجودویایراندرکرواسیایپونشد
تکمیل ناکامی جودوکاران جوان با حذف هر ۶ نماینده

۴گزینههدایتتیمملیاستقامتونیمهاستقامتامروزبرنامههایخودرابهفدراسیوندوچرخهسواریارائهدادند.
دیروز ۴ گزینه تیم ملی دوچرخه سواری استقامت و نیمه استقامت برنامه های خود را برای هدایت تیم ملی ارائه کردند.حمید عطاالهی 
و محسن سلگی دبیر و مدیر تیم های ملی مسئولیت مذاکره با گزینه های هدایت تیم ملی استقامت و نیمه استقامت را برعهده داشتند و 
مذاکرات طوالنی را با مهرداد صفرزاده، ادگار شمعونیان، مجید ناصری و رسول هاشم کندی انجام دادند.هر یک از این افراد برنامه های خود 
را برای هدایت تیم ملی ارائه کردند و قرار بر این شد در جلسه روز دوشنبه کمیته فنی تکلیف انتخاب سرمربی مشخص شود.از بین این 
چهار گزینه ایرانی تنها هاشم کندی به صورت غیر حضوری برنامه خود را ارسال کرد.مدیر تیم های ملی با تایید این موضوع گفت:کمیته 

فنی دوشنبه صبح برگزار خواهد شد و برنامه ها و ایده های این افراد مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

مذاکره فدراسیون دوچرخه سواری با گزینه های سرمربیگری تیم ملی

تیمفوتبالپرســپولیسبــاپیروزیمقابلنفتتهــرانبهمرحله
یکهشــتمنهاییرقابتهایجامحذفیصعودکردتابازیکناناینتیم

باروحیهایخوببرایدربی۸۵آمادهشوند.
تیم فوتبال پرسپولیس در چارچوب مرحله یک شانزدهم جام حذفی از ساعت 
۱۶:۴۵ دیروز در ورزشگاه آزادی به مصاف نفت تهران رفت که این بازی در نهایت 
با نتیجه ۲ بر صفر به سود پرسپولیس خاتمه یافت. برای پرسپولیس در این مسابقه 

گادوین منشا )۷۳( و علی علیپور )۸۵ - پنالتی( گلزنی کردند.
پرسپولیس این بازی را با ترکیب علیرضا بیرانوند، شجاع خلیل زاده، سیدجالل 
حســینی)کاپیتان( )۸۷ - صادق محرمی(، حسین ماهینی، محمد انصاری، کمال 
کامیابی نیا، محسن ربیع خواه )۷۲، ســیامک نعمتی(، بشار رسن، وحید امیری، 
علی علیپور و گادوین منشــا )۹0 - شــایان مصلح( آغاز کرد. محسن مسلمان که 
با دســتور برانکو از لیســت این بازی کنار گذاشته شده بود، سرشناس ترین غایب 

سرخپوشان بود.
پرســپولیس در نیمه اول کامال بر بازی مســلط بود و بارهــا دروازه تیم نفت 
را تهدیــد کرد؛ علی علیپــور در دقیقه ۸ اولین خطر جــدی را روی دروازه نفت 
ایجاد کرد ولی پاس این بازیکن به گادوین منشا دیگر مهاجم سرخپوشان نرسید. 
وحید امیری و کمال کامیابی نیا هم در دقایق ۱0 و ۲۳ موقعیت های خوبی برای 

گلزنی به دســت آوردند که هوشیاری بازیکنان نفت مانع باز شدن دروازه این تیم 
شد.پرسپولیس در نیمه اول به خاطر آشفتگی و بی نظم بودن خط حمله هرچه زد 

به در بسته خورد و این نیمه در نهایت با تساوی بدون گل خاتمه یافت.
نیمه دوم این مســابقه بی شباهت به نیمه اول نبود؛ بازیکنان پرسپولیس توپ 
را به خوبی تا محوطه جریمه نفت می آوردند ولی موقعیتهای خلق شده به راحتی 
از دست می رفت. تعداد پاسهای اشتباه بازیکنان پرسپولیس هم در نیمه دوم بیشتر 
شد.باوجود این، حمالت پرسپولیس سرانجام در دقیقه ۷۳ جواب داد و سرخپوشان 
توسط گادوین منشا به گل اول رسیدند. تیم نفت که بعد از این گل از الک دفاعی 
بیرون آمده بود، فضای بیشــتری را برای شــاگردان برانکو ایوانکوویچ و گلزنی در 

اختیار پرسپولیس قرار داد تا حمالت این تیم بیشتر شود.
در نهایت علی علیپور در دقیقه ۸۵ از روی نقطه پنالتی تیر خالص را به نفت 
زد و گل دوم پرسپولیس را به ثمر رساند. تیم نفت بعد از گل دوم و در دقیقه ۹۱ 
صاحب یک ضربه پنالتی شد ولی عیسی آل کثیر این پنالتی را به دیرک دروازه زد 

تا بازی در نهایت با همان دو گل به سود پرسپولیس خاتمه یابد.
پرسپولیس با این برد به مرحله یک هشتم نهایی صعود کرد و در بازی بعدی 
بایــد به مصاف تیم بادران تهران برود. میزبان این دیدار با قرعه کشــی مشــخص 

خواهد شد.

شکستنفتدرمرحلهیکشانزدهمنهاییجامحذفی

پرسپولیس با روحیه به استقبال دربی رفت


