
ورزشی

سرویس ورزشی-
ســرمربی تیم ملی فوتبال اعالم کرد اســامی 23 
بازیکن ایران برای حضور در جام ملت های آســیا فردا 

یکشنبه اعالم می شود
دور نهایی اردوهای آماده ســازی ایران برای حضور در جام 
ملت های آسیا 2019 در حالی از صبح پنجشنبه استارت خورد 
که اولین جلسه تمرین را 1+5 تشکیل می دادند. پنج لژیونر در 

کنار یک بازیکن از لیگ برتر بازیکنان حاضر در اردو بودند.
سردار آزمون از روبین کازان، مهدی طارمی )الغرافه( امید 
ابراهیمی و محمدرضا خانزاده)االهلی( رامین رضائیان)الشحانیه( 
در کنار محمد حســین کنعانی زادگان از ماشین سازی شش 
بازیکنی بودند که با نظارت مستقیم کارلوس کی روش تمرین 
سبکی را در زمین شماره دو کمپ تیم های ملی برگزار کردند.

در این تمرین صبحگاهی که نزدیک به 60 دقیقه به طول 
انجامید بازیکنان به حرکات کششی و فوتبال پرداختند و کی 
روش هم در گوشــه ای از زمین به عملکرد آنها نظارت داشت. 
بــا برگزاری بازی های هفته پایانی نیــم فصل اردوی تیم ملی 
از امروز با حضور بازیکنان دعوت شــده سر و شکل بهتری به 

خود بگیرد.
فردا لیست نهایی اعالم می شود

در شرایطی که تمرینات تیم ملی هنوز سر و شکلی نگرفته 
است، کی روش به تشریح برنامه های خود برای جام ملت های 
آســیا پرداخت. ســرمربی تیم ملی در گفت و گویی با ســایت 
فدراســیون فوتبال اظهار داشــت: ما خودمان را مهیای اعالم 
لیســت تیم ملی در صبح روز یک شنبه خواهیم کرد. متاسفانه 
برنامه آماده سازی ما به خاطر برخی مشکالت و موانعی که پیش 
رو داشــتیم تغییر کرد و مجبور شدم برنامه را با موانعی که بر 
سر راه داشــتیم تطبیق بدهم. با در نظر گرفتن این مشکالت، 
مجبور شــدم لیســت نهایی را زودتر از زمانــی که توقع آن را 

داشتم اعالم کنم. 
وی در پاسخ به سؤالی در مورد وضعیت بازیکنان مصدوم 
تیم ملی افزود: البته باید اعتراف کنم که در چند هفته گذشته 
نگرانی زیادی در مورد بازیکنان مصدوم تیم داشــتم. مطمئنا 
این موضوع شــرایط بازیکنان را برای جام ملت ها تحت تاثیر 
قرار خواهد داد. به خاطر اینکه توقع من این بود که آن بازیکنان 

در حال بازی کردن و اصطالحا در حال پرواز باشــند. اما این 
فوتبال اســت و این اتفاقات هم جزیی از فوتبال است. ما فقط 
باید تمــام اتفاقات و تجاربی که در گذشــته تجربه کردیم را 
در نظــر بگیریم. در چنــد روز آینده به همــراه کادرم روز و 
شــب، ساعت ها و ساعت های طوالنی عملکرد فنی بازیکنان را 
مورد بررســی مجدد قرار خواهیم داد. ما همه اطالعات و آمار 
عملکردی بازیکنان به همراه فشرده و چکیده بازی و عملکرد 
بازیکنان داخلی و خارجی را طی چهار سال گذشته در اختیار 
داریم و طبق روال همیشه سعی می کنیم تا یک تصمیم فنی 
دقیق، صادقانه و تاثیرگذار اتخاذ کنیم. البته امیدوار هســتیم 
خداوند هم به ما کمک کند تا بهترین تصمیم و 2۳ نفر نهایی 

را انتخاب کنیم.
ســرمربی تیم ملی در ادامه گفت: البته لیست 2۳ نفره ای 
که اعالم می شــود لیستی بسته نخواهد بود؛ چراکه ما تا 5 دی 
ماه فرصت داریم و می توانیم تا آن تاریخ لیست خود را بررسی 
کنیــم. به همین خاطر ما یک لیســت آماده باش هم خواهیم 

داشت و در نتیجه هر اتفاقی می تواند بیافتد.
او در ادامــه افزود: مطمئنا فرقی نمی کنــد که کدام 2۳ 

بازیکن نهایی انتخاب شوند، ولی تک تک بازیکنان تالش خود 
را خواهند کرد تا روحیه الزمه را برای حضور در تیم ملی داشته 
باشند. نگرش بازیکنان من باید خاضعانه و مثل همیشه بدور از 
هر گونه غروری که تا امروز نشــان دادند، باشد و کمال فروتنی 
بــرای جنگیدن برای منافع تیم ملی را قطعا تک تک بازیکنان 
من خواهند داشــت. ایــن 2۳ بازیکن مطمئنا آماده هســتند 
خودشــان را برای تیم فدا کنند و همانطور که همیشه گفتیم 
پیراهن تیم ملی را فراتر از منافع شــخصی خودشان دانسته و 
خواهند دانست. برای اینکه بتوانند رویای هواداران فوتبال ایران 

را جامه عمل بپوشانند.
کی روش در پاســخ به ســؤالی در مورد مســابقات جام 
ملت های آســیا گفت: همه می دانند که ما به این مســابقات 
با توقعــات باال از تیم ملی وارد خواهیم شــد ولی ما نگرش و 
تفکرمان مثل همیشه این خواهد بود که بیش ترین تالش مان 
را به کار ببندیم و بــه تک تک حریفان مان از عراق و ویتنام و 
یمن گرفته تا اســترالیا و ژاپن و کره جنوبی احترام بگذاریم. ما 
برای تک تک حریفان مان احترام خاصی قائل هســتیم و این 
مســئولیت را کامال حس می کنیم. همه باید چالشی را که ما 

پیش رو داریم را درک کنند و چالش اصلی ما یک مســابقه دو 
صد متر کوتاه نیســت و ما با یک چالش ماراتن گونه ســروکار 

داریم که جام ملت های 2019 امارات است.
کــی روش در پایان افزود: من تقریبا تیم ملی فوتبال ایران 
را در حدود 90 مســابقه هدایت کرده ام و همیشه یک خواسته 
غیرقابل مذاکره از بازیکنان داشته ام. بازیکنان من باید همیشه 
صحبت شــان را در زمین مســابقه انجام دهند. این تنها جایی 
اســت که بازیکنان واقعی در آن جا صحبــت می کنند، درون 
زمین. چرا این خواســته را از آنهــا دارم؟ چون این یک اصل و 
وظیفه اصلی آن هاســت چون رقیبان آنها که آرزوی حضور در 
تیم ملی را داشــتند و به هر دلیلی نتواستند به تیم ملی بیایند 
باید ببینند که این بازیکنان در زمین مسابقه به خوبی کار خود 
را انجام می دهند. این تنها راه و جایی اســت که بازیکنان من 
باید صحبت کنند، درون زمین؛ و باید نشان دهند که بدن های 
خــود را بــه بهترین نحو ممکن در پیراهن تیــم ملی و داخل 
زمین مسابقه قرار داده اند. در هر لحظه و در هر صحنه از بازی 
چیزی که بازیکنان باید نشان بدهند این است که آنها این حق 
و این اجازه را داشــته اند که این پیراهن را درون و بیرون زمین 

بر تن کنند.
پیام متفاوت کی روش به دوستان و منتقدان

بــه فاصله 24 ســاعت پس از این صحبت هــا، کی روش 
متفاوت ترین پیام چند ســال اخیر خود در تحسین دوستان و 
منتقدانش به سایت فدراســیون فوتبال داد و گفت: » فوتبال 
بازی نقطه نظرهاست و ما »خانواده فوتبال« یاد می گیریم که 
در ایــن بازی، با مخالفت ها در کمال احترام و هماهنگی موافق 

باشیم.
بنده به شخصه همیشه شجاعت و شهامت دوستان همکار 
خود را تحسین می کنم، زمانی که آنها برای اصول و ارزش هایی 
که از منافع فوتبال حفاظت می کند، برمی خیزند و می جنگند. 
برای مثال: علــی پروین، علی دایی، امیــر قلعه نویی، وینفرد 
شــفر، جواد نکونام، یحیی گل محمدی، حسین کالنی، مهدی 

مهدوی کیا و وحید هاشمیان.
چنانچه اســمی می بایست در این لیســت از »شجاعت و 
شخصیت واال« وجود داشــت و نام نبردم، عذرخواهی بنده را 

پذیرا باشید.«

آغاز اردوی نهایی از پنجشنبه

اسامیبازیکنانایراندرجامملتهایآسیافردااعالممیشود
به یاد شهید هاشم کلهرکیروش:بازیکنانواقعیفقطدرزمینمسابقهحرفمیزنند

از »پیش مرگان ُکرد مسلمان« 
تا »پاسداری از جماران«

شهید هاشــم کلهر در 15اســفندماه سال 
1۳41 در روســتای غنی آباد از توابع شــهر ری 

متولد شد.
بــا شــروع انقــالب در تمــام مراحل مثل 
راهپیمایی ها و ســخنرانی ها شرکت می کرد و در 
تصرف پاســگاه دولت آباد، کالنتری شهر ری و به 
قــول خودش عذاب گاه  )محل تدفین رضاشــاه( 
شــرکت داشــت و بعد از تصرف آرامگاه توسط 

انقالبیون، در همان مکان مســئول آموزش نظامی شــد؛ اما حدود سه ماه در 
جهاد ســازندگی به عنوان کمک بیل مکانیکی در روستاهای اطراف شهر ری 
مشغول خدمت شد. با شروع درگیری ها در غرب و شمال غرب، هاشم ابتدا به 
کامیاران اعزام شــد. در قالب نیروهای کمیته انقالب اسالمی بعد از حدود دو 
ماه که در منطقه بود به تهران برگشــت و بعد از چند روز به غرب برگشت و 

این بار به سازمان پیش مرگان ُکرد مسلمان ملحق شد.
بعد از آموزش در ســپاه به بازی دراز اعزام شــد و بعد از دو ماه این بار در 
گردان ۳ مشغول پاسداری از جماران شد و در مرحله سوم عملیات رمضان با 

تشکیل گردان ابوذر کادر گردان ابوذر شد.
بعد از مجروحیتی که حادث شــد، حدود ســه ماه در بیمارستان و منزل 
بــود. برای عملیــات والفجر 4 به منطقه برگشــت و در عملیات خیبر بعد از 
ســخنرانی حاج همت برای گردان مقداد در منطقه جفیر، هواپیماهای عراقی 
منطقه را بمباران کردند و با اصابت یک راکت در نزدیکی هاشــم و دوستانش 
مثل شهید ابراهیم حامی که او هم از دلیران سپاه بود و شهیدحسین محمدی 
و رضا هاشــمی در تاریخ 6 اســفند ماه 1۳62 به شهادت رسید که هر چهار 
شهید در قطعه 2۸ گلزار شــهدای بهشت زهرای تهران و در یک ردیف کنار 

هم آرمیده اند.

حدیث دشت عشق

ششمین مجمع انتخاباتی کمیته ملی پارالمپیک در شرایطی امروز شنبه برگزار می شود که کمتر چالش 
و حساسیتی در رای گیری برای پست های آن وجود دارد به خصوص که گزینه ریاست کامل مشخص است. 

به فاصله دو ســال از انتزاع کمیته ملی پارالمپیک از المپیک، مجمع این کمیته امروز شــنبه تشکیل می شود تا تیم 
جدید مدیریتی آن برای چهار سال آینده مشخص شود. برای نخستین بار، مجمع انتخاباتی کمیته ملی پارالمپیک هیچ 
چالشی برای پست اجرایِی دبیرکل ندارد؛ البته که این چالش برای باالترین پست کمیته یعنی ریاست و پست خزانه داری 
که از کرسی های هیئت رئیسه به حساب می آیند نیز وجود ندارد و از این رو کمیته ملی پارالمپیک انتخاباتی بی حاشیه و 

بی دردسر را در پیش دارد. 
محمود خسروی وفا که طی 1۷ سال گذشته، یعنی از بدو تشکیل و آغاز به کار کمیته ملی پارالمپیک در ایران تا به 
امروز، به صورت مستمر ریاست این کمیته را بر عهده داشته، تنها کاندیدای پست ریاست برای انتخابات امروز است. پست 
خزانه داری که بعد از ریاست و دبیرکلی، رکن سوم و تاثیرگذار در هیئت رئیسه کمیته ملی پارالمپیک است نیز تنها یک 
کاندیدا دارد و این یعنی مشخص بودن نتیجه رای گیری برای تصدی این پست؛ با این اوصاف نتیجه انتخابات روز شنبه 

برای پست هایی غیر از ریاست و دبیرکلی و خزانه دار تعیین کننده است. 
ترکیب هیئت رئیسه )5 نفر( و هیئت اجرایی )6 نفر( کمیته ملی پارالمپیک متشکل از 11 نفر است. برای تصدی این 

تعداد کرسی، در مجموع ۳2 نفر کاندیدا شدند. 

برگزاری انتخابات بدون چالش کمیته ملی پارالمپیک 
نماینده ایران عنوان قهرمانی پنجمین دوره رقابت های کشتی آزاد جام باشگاه های جهان را از آن خود 

کرد.
در جریان دیدار فینال پنجمین دوره رقابت های کشتی آزاد جام باشگاه های جهان در شهر بابل استان مازندران، تیم 
بیمه رازی بابل با هدایت محســن کاوه برابر نماینده ترکیه به برتری 10 بر صفر رســید و برای سومین مرتبه بر سکوی 
قهرمانی این رقابت ها ایستاد.پیروزی نماینده ایران مقابل نماینده ترکیه در حالی بدست آمد که تیم ترکیه ای در ۳ وزن 
5۷، ۷4 و 9۷ کیلوگرم نماینده ای نداشت. در مهمترین مبارزات دیدار فینال، حسن رحیمی دارنده مدال های طالی جهان 
و برنز المپیک که پس از 2 ســال دوری از میادین در این رقابت ها کشتی گرفت، بازگشت بسیار خوبی به میادین داشت 
و موفق شد حریف ترک را با نتیجه 10 بر صفر شکست دهد. سطح کیفی این دوره از رقابت ها با توجه به غیبت نماینده 
آمریکا نســبت به دوره های قبل پایین بود و ســطح فنی مسابقات رضایت کارشناسان را جلب نکرد. این در حالی بود که 
بیمه رازی که از تمکن مالی برخوردار اســت همانند دوره های قبل بهترین های کشــتی ایران را حتی بیش از تعداد مورد 
نیازش به خدمت گرفت. تماشاگران مازندرانی استقبال بسیار خوبی از این دیدار داشتند و سالن مسابقات در دیدار فینال 
مملو از جمعیت بود. در دیدار رده بندی تیم های پاس ستارگان ساری و گرجستان به مصاف هم رفتند که این دیدار با برد 
9 بر یک نماینده ساری به پایان رسید و این تیم به عنوان سومی این رقابت ها دست یافت. تیم هند نیز با پیروزی مقابل 

مجارستان به مقام هفتم رسید.

قهرمانی نماینده ایران در مسابقات کشتی آزاد جام باشگاه های جهان 

سرویس ورزشی-
هفته گذشته و پس از کش و قوس های فراوان سرانجام وزیر ورزش موافقت 
خود را با حضور مهدی تاج در راس فدراسیون فوتبال اعالم کرد تا رئیس فدراسیون 
فوتبال با استفاده از امتیاز ایثارگری و ماده 60 قانون جامع ایثارگری مشکلی برای 

ماندن در این فدراسیون نداشته باشد.
طی یک ماه گذشته بحث جدایی یا ماندن بازنشسته های فدراسیون فوتبال 
به دغدغه اصلی اهالی این رشــته تبدیل شده و در آســتانه جام ملت های آسیا 
خیلی ها نگران تعلیق فوتبال از ســوی فیفا بودند. در چنین شرایطی همه منتظر 
اعالم موضع رسمی وزارت ورزش و جوانان بودند که مسعود سلطانی فر سرانجام 
به صــورت صریح در این باره اعالم کرد مهدی تاج مشــکلی برای ادامه فعالیت 
در فوتبال ندارد اما 5 عضو هیئت رئیســه و ســایر بازنشسته ها باید پست خود را 

ترک کنند.
طبق قانون فیفا که مشرف به اساسنامه مصوب است، فدراسیون فوتبال یک 
نهاد غیردولتی محسوب می شــود و دخالت دولت یا مجلس در آن نتیجه ای جز 
تعلیق پیش رو نخواهد داشــت. اما این موضوع علیرغم اینکه چند سال پیش از 
سوی هیئت دولت مورد تایید قرار گرفته بود در شرایطی دوباره به چالش کشیده 
شد که استفاده فدراسیون فوتبال از کمک های مالی وزارت ورزش و همچنین عدم 
توجه جدی مسئوالن به مسائل ورزش و حل کردن مشکالت به صورت آنی باعث 
شد با گذر زمان و اتخاذ تصمیمی از سوی مجلس شورای اسالمی و سایر مراجع 

بین المللی دوباره به مشکل برخورد کنیم. 
 با نگاهی گذرا به مشــکالت ســاختاری ورزش و به خصوص فوتبال متوجه 
می شــویم که متاســفانه هیچ عزمی برای حل این معضالت وجود ندارد. مسئله 
باشــگاهداری؛ ماجرای بالتکلیفی مالکیت باشگاه های اســتقالل و پرسپولیس، 
بدهی های ســنگین این دو باشــگاه، موضوع حق پخــش تلویزیونی و... از جمله 
مواردی اســت که حل نشــده و هر بار که پای فیفــا و مجامع بین المللی به این 
مســائل باز می شود مسئوالن ورزش و فدراسیون فوتبال تنها تالش می کنند که 

بطور موقت مشکالت را حل کنند تا از زیر فشار طرفداران ورزش خارج شوند.
اوایل  سال جاری بود که سه باشگاه استقالل ، پرسپولیس و تراکتورسازی به 
دنبال مشکالت و تهدیدهای جدی که از ناحیه شکایت افراد طلبکار صورت گرفته 
 )AFC( بود با اولتیماتوم  و ضرب االجل هایی از سوی تشکیالت رسمی فوتبال آسیا
مواجه شــدند و حتی در معرض تعلیق گرفتند. این مشــکل در حالی مطرح شد 
که طی دو دهه اخیر تیم های سرخابی پایتخت نه تنها برای حل آن گامی برنمی 
داشــتند بلکه به علت عدم ثبات مدیریتی، نبود نظارت و اســتفاده از نیروی های 
مدیریتی متخصص و... رقم های بدهی این دو باشــگاه باال و باالتر می رفت! با این 
حال با فشــار مســئوالن )AFC(،دخالت وزارت ورزش و جوانان و تالش مدیران 
وقت باشگاه های اســتقالل، پرسپولیس و تراکتورسازی این سه باشگاه توانستند 
با پرداخت و تعیین تکلیف بدهی ها و تأمین مدارک و اســناد مستند و ارسال به 

کنفدراسیون فوتبال آسیا، مجوز حرفه ای  خود را به دست آوردند.
از بحث بدهی های باشــگاه ها کــه بگذریم موضوع حق پخــش تلویزیونی 
رقابت های فوتبال در چند ســال اخیر و عدم توافق بر سر پرداخت مبلغی معین 
میان فدراســیون فوتبال و ســازمان ورزش از یکسو وسازمان صداوسیما از سوی 
دیگر باعث شــده عالوه بر بوجود آمدن اختــالف نظر، هنوز بین دو طرف توافقی 
حاصل نشــود و الینحل باقی بماند. این در حالی اســت که پس از بحث حضور 
بازنشســته ها در فدراسیون فوتبال و اســتفاده این مجموعه از منابع مالی دولت 
)وزارت ورزش( مهدی تاج عنوان کرد اگر حقوق شــناخته شده فوتبال از جمله 
حــق پخش تلویزیونی، امتیازهای بازرگانی و بازاریابی و... پرداخت شــود نه تنها 
نیازی به کمک های مالی از دولت نداریم بلکه می توانیم از لحاظ مالی به بخش های 

دیگر کمک کنیم.
درخصــوص موضوع حق پخش تلویزیونی حتی شــاهد بودیــم اینفانتینو 
رئیس فیفا در یکی از سفرهای خود به ایران به صراحت اعالم کرد که ایران برای 
از دست ندادن جایگاهش در فیفا باید حق پخش را به باشگاه ها پرداخت کند. او 
حتی این موضوع را بسیار حیاتی و مهم خواند و گفت در همه جای دنیا این اتفاق 
می افتد و ایران نمی تواند مستثنی باشد. در چنین شرایطی که پای فیفا و مجامع 
بین المللی به پاره ای از مســائل و مشکالت ورزش کشورمان باز شده است انتظار 
می رود که مسئوالن کشورمان به خاطر عدم محرومیت و فرار از جریمه های مالی 

هم که شده بحث حق پخش را حل کنند. 
متاسفانه فوتبال ما گرفتار مشکالت کهنه و ریشه ای است و اگر اراده  و عزمی 
برای حل آن به صورت »ریشــه ای«نباشد چه بسا این روزمرگی چند سال دیگر 

آن را با مشکالت جدی روبرو کند.
متأسفانه این اراده و عزم اصالحی تاکنون کمتر درباره فوتبال- و بلکه ورزش 
ما- از ســوی مسئوالن به کار گرفته شــده و آنان بیشتر دلخوش به کسب نتایج 
زودگذر و مقطعی شده اند و از حل و برطرف کردن موانع و مشکالت بطور ریشه ای 
طفره رفته اند. باشــگاهداری و مســائل مربوط به آن یکی از مسائل اساسی این 
فوتبال اســت که تاکنون از سوی هیچ مســئولی برای ساخت و سازمان دادن به 
آن اقدام اساسی صورت نگرفته است و اگر مسئولی، وزیری، در این باره، خواسته 
اســت، قدمی بردارد و تالشی صورت دهد، آن قدم و تالش در نطفه خفه شده و 

به سرانجامی نرسیده است.
تجربــه حضور در پنجمین دوره جام جهانی که چندی پیش با افتخار با کی 
روش پشت ســر گذاشتیم و انشــاءاهلل حضور پرقدرت در جام ملت های فوتبال 
آســیا که کمتر از یک ماه دیگر در کشــور امارات آغاز می شود آرزوی هر ایرانی 
خواهد بود، اما این موفقیت که باعث افتخار همه ایرانیان هم هست، نباید موجب 

گمراهی، فریب، انحراف اذهان و غافل شدن از واقعیت های فوتبال ایران شود.
هر گاه ورزش از ســوی مســئوالن جدی گرفته شد، هر وقت نخواستیم کم 
کاری و غفلت های خود را در ســایه آمار و ارقام  پنهان کنیم، هر گاه نخواســتیم 
با پرونده ســازی های دروغین برای تشکیالت )AFC( مشکالت را بطور موقت حل 
کنیم ،خصوصی سازی باشگاه ها را عملی  اجرا کنیم و با آن شعار تبلیغاتی ندهیم 

و... آن روز، روزی خواهد بود که می توان به آینده ورزش امیدوار بود.
سخن آخر اینکه مسئوالن ورزش می بایست فارغ از حاشیه ها و مشغولیت ها 
و دل بســتن به نتایج زودگذر کارهای ساختاری در ورزش که سال هاست معطل 
و روی زمیــن مانده را در اولویــت کاری خود قرار دهند و با انجام آن اســاس، 
ریشــه و ساختار ورزش را اصالح کنند. بدون شک این روز هر چقدر عقب بیفتد، 
پی آمدهای منفی آنچه از لحاظ فنی و چه از نظر فرهنگی و اخالقی بدتر خواهد 
بود.  ما مثل خیلی از دلسوزان ورزش در این باره به سهم و وظیفه خود نوشته ایم 
و انجام این امور اساســی و ســاختاری و پرهیز از روزمرگی را در مقاطع مختلف 
مدیریتی به عنوان یک مطالبه مهم جامعه ورزش از مســئوالن نظام خواســتار 

شده ایم.

ورزش، گرفتار 
در ساختار معیوب خود

نکته  ورزشی
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رئیس  کمیته داوران فدراســیون فوتبال توضیحاتی را درباره  اشتباهات مکرر داوران در هفته های اخیر 
ارائه کرد.

فریدون اصفهانیان درباره مباحث منتشرشده پیرامون قضاوت های داوران در لیگ برتر عنوان کرد: با توجه به اشتباهاتی 
که در هفته اخیر در لیگ برتر پیش آمده، می بایست توضیحاتی ارائه دهم. به هر حال، قضاوت امری است که توسط نیروی 
انسانی صورت می گیرد و طبیعی است که هر جا پای بشر در میان باشد، احتمال درصدی از خطا هم وجود دارد. همانطور 

که در جام جهانی هم دیدیم که در باالترین سطح از سیستم کمک داور ویدیویی استفاده می شد.
وی ادامه داد: وظیفه کمیته داوران این است اشــتباهات داوری را به حداقل برســاند و روندی وجود داشته باشد که 
حق به حقدار برســد.در این میان عالوه بر برگزاری دوره های دانش افزایی، روش های دیگری هم در دستور کار است. برای 
مثال،موضوع استفاده از سیستم VAR با توجه به دستور رئیس فدراسیون فوتبال در هفته های گذشته به شکل اکید مورد 
بررســی همه جانبه قرار داشته است. در این میان،جلساتی با باشگاهها به عنوان میزبان مسابقات و دارنده حق استفاده از 
ورزشــگاهها در روزهای آتی برگزار می شــود تا عملیاتی شدن این فرآیند به شکل جدی تری طی شود. البته هنوز درصد 
عمده ای از کشــورها از این سیســتم بهره نمی برند اما تالش می کنیم این موضوع را در کشورمان مورد بهره برداری قرار 

بدهیم.

سیستم VAR به لیگ برتر فوتبال می آید؟ 
پیکر مرحوم دانایی فرد در بهشت زهرای تهران به 

خاک سپرده شد.
پیکر مرحوم ایــرج دانایی فرد صبح دیــروز جمعه و در 
حضور جمعی از اهالی ورزش به ویژه پیشکســوتان فوتبال و 
استقالل در ورزشگاه شهید شیرودی تهران برگزار شد. پس از 
برگزاری این مراسم پیکر مرحوم دانایی فرد به قطعه نام آوران 

بهشت  زهرا منتقل و به خاک سپرده شد. 
در مراسم تشییع مرحوم دانایی فرد،  محمدرضا داورزنی،  
علی پروین،  وینفرد شــفر،  پرویز مظلومی، نصراهلل عبداللهی،  
بیژن طاهری، امیرحسین فتحی، علی خطیر و جمعی دیگر از 

پیشکسوتان فوتبال کشورمان حضور داشتند.
مرحوم دانایی فرد روز چهارشــنبه 21 آذرماه در سن 6۸ سالگی در بیمارستانی در شیراز درگذشت. دانایی فرد زننده 

اولین گل تیم ملی ایران در تاریخ جام های جهانی بود و سابقه بازی در تیم های تاج، عقاب و پاس را داشت.

دانایی فرد در خانه  ابدی آرام گرفت

شماره پرونده: ۱۳9۷۰4۰2۱652۰۰۰۰۰4/۱

آگهی ابالغ اجرائیه قرارداد بانکی کالسه 
پرونده به شماره بایگانی 9۷۰۰۰۰6

بدین وســیله بــه ابوالفضــل دهقان منگابادی فرزند حســینعلی به ش.ش 
656 و شــماره ملی 4469923966 به عنوان متعهــد و وام گیرنده پرونده 
کالســه 9700100 اجرای ثبت مهریز که برابر گزارش مامور پست مورخ 
1397/02/08 به آدرس مندرج در متن سند به نشانی: مهریز - شهرک قدس 
کوچه پنجم و محمد دهقان منگابادی فرزند احمد به ش.ش 796 و شــماره 
ملی 4469925365 به عنوان ضامن پرونده کالســه فوق که برابر گزارش 
مامور پســت مورخ 1397/02/08 به آدرس مندرج در متن سند به نشانی: 
مهریز شهرک شــهید رجایی کوچه محمدصادق دهقان چناری و ابوالفضل 
ســاغندی فرزند عباس به ش.ش و شــماره ملی 0019777132 به عنوان 
ضامن پرونده کالسه فوق که برابر گزارش مامور پست مورخ 1397/02/08 
به آدرس مندرج در متن سند به نشانی: مهریز شهرک شهید رجایی شهرک 
مسکن مهر کوچه شهید حســین عسکری شناخته نگردیده ابالغ می گردد 
بانک ســپه شعبه مهریز برای وصول مبلغ 146/991/469 ریال بابت اصل 
طلب و مبلغ 33/908/976 ریال بابت سود و از تاریخ 1396/11/02 به بعد 
روزانه مبلغ 108/734 ریال به عنوان خســارت تاخیــر تادیه روزانه اضافه 
می گــردد علیه ابوالفضل دهقان منگابادی به عنــوان وام گیرنده و متعهد و 
محمد دهقان منگابادی و ابوالفضل ساغندی به عنوان ضامنین پرونده فوق، 
موضوع قرارداد بانکی شماره 179421562 مورخ 1394/11/02 بانک سپه 
شعبه مهریز درخواست صدور اجرائیه نموده که پرونده کالسه 9700006 در 
اجرای ثبت مهریز تشکیل شده است فلذا با عنایت به اینکه آقایان ابوالفضل 
دهقان منگابادی و محمد دهقان منگابادی و ابوالفضل ســاغندی به آدرس 
مندرج در درخواســت اجرائیه و متن سند مورد شناسائی قرار نگرفته اید فلذا 
به تقاضای بستانکار، بانک ســپه طبق نامه شماره 443/97/28814 مورخ 
97/08/26 و وارده شــماره 139705021652000877 مورخ 97/09/05 و 
وفق منطوق ماده 18 آئین نامه اصالحی اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا 
مفــاد اجرائیه یک مرتبه در این روزنامه آگهی می شــود و عملیات اجرائی 
ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی جریان نخواهد شد و پس از گذشت 

مهلت قانونی وفق مقررات اقدام خواهد شد.
تاریخ انتشار: 97/9/24

علیرضا دهقان منشادی  
رئیس ثبت اسناد و امالک مهریز

آگهی مزایده اموال غیرمنقول
)اسناد رهنی(

به موجب پرونده اجرایی به شــماره بایگانی 9600008 ششدانگ یک باب 
خانه به مســاحت 784/39 مترمربع به پالک ثبتی شماره 1038 فرعی از 
7 اصلــی واقع در آوج بخش 10 قزوین ذیل ثبت 5452 صفحه 127 دفتر 
امالک جلد 38 بنام آقای سیدمهدی افتخاری ثبت و سند مالکیت به شماره 
مسلسل 0493970 صادر و تســلیم گردیده است، طبق سند رهنی شماره 
12704- 91/10/21 دفترخانــه 2 رزن در قبــال مبلغ 3/150/000/000 
ریال در رهن بانک کشاورزی شعبه آوج قرار گرفته و طبق نظر کارشناس 
رســمی به مبلغ 3/678/780/000 )سه میلیارد و ششصد و هفتاد و هشت 
میلیون و هفتصد و هشــتاد هزار( ریال ارزیابی شــده و پالک فوق دارای 
اعیانی در دو قســمت اول در سه طبقه با زیربنایی حدود 330 مترمربع که 
65 مترمربع آن تجاری در دو دهانه و مابقی مســکونی می باشد، دوم بنایی 
یک طبقه به مســاحت 50 مترمربع و نیم طبقه ای به مساحت 14 مترمربع 
با کاربری تجاری و دارای ســه رشته انشــعاب آب، سه رشته انشعاب گاز 
و ســه رشــته انشــعاب برق که برابر گزارش مامور اجرا در تصرف آقای 
ســیدمهدی افتخاری)مدیون( می باشد، پالک فوق از ساعت 9 الی 12 روز 
یکشــنبه مورخ 97/10/16 در اداره ثبت اســناد و امالک آوج واقع در آوج 
خیابان امام روبروی شــهرداری از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده 
از مبلغ 3/678/780/000 ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا 
فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، 
گاز اعم از حق انشــعاب و یا حق اشــتراک و مصرف در صورتی که مورد 
مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره 
تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شــده یا نشــده باشد به 
عهده برنده مزایده اســت و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت 
هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر 
و حق مزایده نقدا وصول می گردد. ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی 
گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار 
خواهد شد.                                        تاریخ انتشار آگهی: 97/9/24 
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی آوج
صمد قدیم آبادی

آگهی مزایده مال منقول 
)یک  دستگاه خودرو هیوندای سانتافه(

به موجب پرونده اجرائی کالســه 9700881 له خانم نســرین حمیدی و علیه 
آقای مهدی حقی ششدانگ یک دستگاه خودرو سواری هیوندای سانتافه مدل 
 BU626207 2011 میالدی به رنگ ســفید روغنی و دارای شاســی شماره
به شــماره انتظامی 91- 755 ب 15 و شماره موتور AS567119 با وضعیت 
ظاهری سالم و قابل بهره برداری که برخی از اجزاء و متعلقات مجموعه اتاق به 
صورت جزئی دارای خط و خش می باشد مورد بازداشتی پرونده اجرائی کالسه 
فوق متعلــق به آقای مهدی حقی بدهکار پرونده اجرائی می باشــد، خودروی 
مزبور پس از درخواســت بستانکار خانم نســرین حمیدی توقیف فیزیکی و به 
موجب صورتجلســه بازداشــت محلی در پارکینگ ایثار اردبیل توقیف گردیده  
اســت که طبق نظر هیئت کارشناسان رسمی به مبلغ 2/920/000/000 ریال 
ارزیابی شده. خودروی مذکور از ساعت 9 الی 12 مورخ 97/10/24 روز دوشنبه 
در محــل توقیف خودرو واقع در اردبیل، میدان ایثار از طریق مزایده به فروش 
می رسد. متقاضیان جهت رویت خودرو می توانند با در دست داشتن این آگهی 
در ساعات اداری به پارکینگ مراجعه نمایند؛ مزایده از مبلغ 2/920/000/000 
ریــال شــروع و به باالترین قیمت پیشــنهادی نقدا فروخته می شــود و کلیه 
هزینه  هــای قانونی به عهده برنده مزایده اســت در صورت وجود مازاد، وجوه 
پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد. 
نیم عشــر و حق مزایده نقدا وصول خواهد شد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل 
رســمی اعالم گردد،  مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان 

مقرر برگزار خواهد شد.
اداره اجرای اسناد رسمی اردبیل

آگهی ابالغ اجرائیه 
به استناد ماده ۱8 آئین نامه اجرای 

مفاد اسناد رسمی
به موجب سند ازدواج به شماره 4235 مورخ 75/2/18 وراث مرحوم آقای افشین اصالنها 
به نام )خانم مرضیه اصالن قزوینی( ش ش 51558 با کد ملی 4320508165 به نشانی: 
قزوین خ خیام جنوبی مقابل مســجد مهدیه پالک 105 تعداد 1000 عدد سکه تمام بهار 
آزادی به خانم معصومه نفوذی به اضافه حقوق اجرایی به صندوق دولت بدهکار می باشند 
که بر اثر عدم پرداخت بدهی منجر به صدور اجرائیه به کالســه 9701493 گردیده که 
به شرح گزارش مورخ 97/9/19 مامور ابالغ اجراییه به مدیون فوق در آدرس فوق الذکر 
مقدور نگردیده و آدرس شناســایی نشده است لذا بستانکار طی وارده شماره 1012370 
مورخه 97/9/20 درخواست ابالغ اجراییه را از طریق درج در جراید را نموده اند با رعایت 
ماده 18 آیین نامه اجرای مفاد اســناد رســمی الزم االجرا مراتب در یک نوبت به عنوان 
ابالغ اجراییه چاپ و منتشر خواهد شد و ظرف مدت ده روز پس از انتشار عملیات اجرایی 

جریان خواهد یافت و جزء آگهی مزایده آگهی دیگری منتشر نخواهد شد.

اداره اجرای اسناد رسمی قزوین

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم حسنیه پورعیسی دارای ش.ش 1060 به شرح دادخواست به کالسه 97/1327 
از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
ـ در تاریخ 96/4/2 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه  عالیه ســیار ش.شـ 
حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1( فاطمه پورعیسی فرزند حسن به ش.ش 
734 صادره از کنگان دختر متوفی 2( حوا پورعیســی فرزند حسن به ش.ش 1052 
و ت.ت 57/12/15 صادره از کنگان دختر متوفی 3( حســنیه پورعیسی فرزند حسن 
به ش.ش 1060 و ت.ت 62/1/1 صادره از کنگان دختر متوفی 4( مریم پورعیســی 
فرزند حســن به ش.ش 10 و ت.ت 49/3/1 صادره از کنگان دختر متوفی 5( آمنه 
پورعیسی فرزند حسن به ش.ش 803 و ت.ت 51/4/3 صادره از کنگان دختر متوفی 
6( علی پورعیسی فرزند حسن به شماره 3569857727 صادره از کنگان پسر متوفی 
7( عیسی پورعیسی فرزند حسن به ش.ش 887 و ت.ت 53/11/10 صادره از کنگان 
پسر متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال آگهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه یک شورای حل اختالف دادگاه عمومی عسلویه

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

و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139660326006001115-1397/8/27 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
مالیر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای/ خانم یعقوب علی شــاملو فرزند رجبعلی بشماره 
شناسنامه 7 صادره از خنداب در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب انباری مصالح ساختمانی به 
مســاحت 200 مترمربع جهت الحاق به پالک 2150 فرعی از پالک یک اصلی اراضی دولت آباد 
واقع در بخش چهار مالیر خریداری از مالک رســمی آقای ولی اهلل رهی محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/9/24                                تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/10/9 
محمدرضا امینی
م الف702 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان مالیر

ابالغ وقت دادرسی
آگهی ابالغ وقت دادرسی به خوانده خانم زینب استادی ینگجه، در تاریخ 
1397/9/5 خواهان آقای محمدباقر سرداری بطرفیت شما دادخواستی به 
خواسته مطالبه وجه دو فقره چک به شماره 079052 و 132493 را تقدیم 
نموده که به این شــعبه ارجاع و به کالسه 970621 ثبت و وقت رسیدگی 
برای مورخه 1397/10/30 ســاعت 16/00 تعیین وقت شده است. اینک 
به علت مجهول المکان بودن شــما و به درخواست خواهان و تجویز ماده 
73 قانون آئین دادرســی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشــار آگهی و از شــما دعوت می شود در جلسه فوق در شعبه 30 
شــورای حل اختالف مجتمع مرکزی حاضر و نســخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را دریافت و هرگونه دفاع در مقابل دعوی اقامه شده دارید، بنمایید 
در غیر این صورت دادخواست ابالغ شده محسوب و شورا اقدام قانونی را 

معمول خواهد نمود.
مسئول دفتر شعبه ۳۰ شورای حل اختالف شهرستان 
اردبیل - امیرفام

آگهی افراز
آقایان و خانم ها:

جعفــر ابراهیمــی - فاطمــه عباســی - غالمعبــاس رجبــی - 
ملک تاج عنایتی

چون آقــای علی حبیبی وکیــل آقای ابوالفضل مــراد بیگلو طی 
درخواســت وارده به شــماره 35353 مورخه 94/11/12 مبنی بر 
افراز ســهمی خود از پالک ثبتی 1551 واقع در بخش دو اراک را 
نموده است و شــما نیز طبق محتویات پرونده ثبتی مالک مشاعی 
می باشــید و بنا به اظهار متقاضی طی درخواســت شماره 23972 
مورخ 97/9/22 مجهول المکان هســتید، بدینوســیله به شما ابالغ 
می شــود تاریخ معاینه محل روز 97/10/29 ساعت 11 صبح تعیین 
گردیده، الزم اســت در موعد مقرر در محل وقوع ملک حاضر تا با 
حضور شما و متقاضی افراز طبق مقررات نسبت به افراز پالک فوق 

اقدام گردد. عدم حضور شما مانع افراز نخواهد شد.
رئیس ثبت اراک - اسماعیلی م الف 553

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای ابراهیم مالکی نســب دارای ش.ش 105 به شرح دادخواست به کالسه 97/1259 از این 
دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان راشد مالکی نسب 
بــه ش .ش 41 در تاریخ 88/4/29 اقامتگاه  دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به:
1- علی مالکی نســب فرزند راشــد به ش ش 392 و ت ت 53/10/15 صادره از کنگان پســر 
متوفی 2- ابراهیم مالکی نســب فرزند راشد به ش ش 105 و ت ت 67/2/20 صادره از کنگان 
پسر متوفی 3- مریم مالکی نسب فرزند راشد به ش ش 410 و ت ت 56/10/3 صادره از کنگان 
دختر متوفی 4- عزیزه مالکی نســب فرزند راشــد به ش ش 370 و ت ت 63/1/15 صادره از 
کنگان دختر متوفی 5- نوره مالکی نســب فرزند راشد به ش ش 12 و ت ت 48/4/1 صادره از 
کنگان دختر متوفی 6- منا مالکی نســب فرزند راشــد به ش ش 65 و ت ت 65/6/1 صادره از 
کنگان دختر متوفــی 7- غالیه خلفی فرزند حمید به ش ش 273 و ت ت 1330/10/1 صادره 

از کنگان همسر متوفی.
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیت نامه نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم 

دارد و اال آگهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه یک شورای حل اختالف عسلویه

ســند مالکیــت و برگ ســبز اتومبیــل پراید مــدل 1385 
رنگ ســفید به شــماره موتور 1838334 و شــماره شاسی 
 S1412285025565 و شــماره انتظامــی              مالــک 

حسن ادبی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
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آگهی مفقودی

آگهی ابالغ وقت دادرسی به خوانده
کالسه پرونده: 97/364 ش ف وقت رســیدگی: 97/10/15 خواهان: خسرو شیرانی خوانده: محمد رحیمی 
فرزند جعفر مجهول المکان خواســته: جعفر رحیمی فرزند شــفیع آقا مجهول المکان خواهان دادخواستی به 
خواسته فوق تسلیم دادگاه های عمومی بروجن نموده که جهت رسیدگی شعبه اول شورای حل اختالف شهر 
فرادنبه ارجاع گردیده و وقت رسیدگی به تاریخ 97/10/15 ساعت 3/30 تعیین شد به  علت مجهول المکان 
بودن خوانده به درخواســت خواهان و دســتور شــورا و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شــود تا خوانده 
قبل از حلول وقت دادرســی به شورای حل اختالف شــهر فرادنبه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی در این شورا حاضر شود. 
شعبه اول شورای حل اختالف فرادنبه

*با برگزاری مراسمی در تمرین تیم کشتی نفت تهران، از پیشکسوتان و 
مربیان سازنده کشتی تقدیر به عمل آمد. در این مراسم از بهرام مشتاقی 
مربی  تیم ملی و پیشکسوت کشتی فرنگی، اهلل مراد زرینی قهرمان آسیا 
و رئیس هییت کشتی شهرری و ناصر فروتن از داوران بین اللملی کشتی 
کشــور با اهدای لوح های یادبودی توسط منصور آقا بگلو سرپرست تیم 

کشتی نفت بهران از زحمت کشان کشتی تقدیر شد.

خواندنی از ورزش ایران

پیروزی پرسپولیس،توقف استقالل 
و شکست تراکتورسازی در لیگ برتر فوتبال

رقابت های فوتبال لیگ برتر در شــرایطی به تعطیالت نیم فصل 
رفت که در آخرین روز این مســابقات تراکتورسازی تبریز در خانه 
شکست خورد، استقالل تهران مقابل پدیده متوقف شد و پرسپولیس 

برابر تیم پارس جنوبی به سه امتیاز شیرین رسید.
در ادامه بازی های هفته پانزدهم )پایانی نیم فصل( مسابقات فوتبال لیگ 
برتر روز های پنج شنبه و جمعه هفته گذشته چهار دیدار در شهرهای مختلف 
کشور برگزار شد. در تنها دیداری که روز پنج شنبه و در ورزشگاه آزادی برگزار 
شــد تیم استقالل در دیدار معوقه هفته دوازدهم لیگ برتر برابر تیم پدیده به 
نتیجه تساوی بدون گل رسید تا بعد از سه برد متوالی، توسط شاگردان یحیی 
گل محمدی متوقف شود. در این دیدار پس از تساوی دو تیم در نیمه نخست، 
شفر برای افزایش قدرت حمله استقالل، اللهیار صیادمنش را به جای روح اهلل 
باقری وارد زمین کرد تا فشار حمالت آبی پوشان بیشتر شود. صیادمنش حتی 
در دقیقه ۷9 توانســت برای آبی پوشان گلزنی کند ولی قبل از آن کمک داور 
پرچمش را به  اشتباه به نشانه آفساید باال برده بود. صیادمنش البته در دقیقه 
۸۸ بازی با دریافت کارت زرد دوم از زمین مســابقه اخراج شــد. پدیده هم با 
وجود فشــار تیم استقالل چشم به ضد حمالت داشت و موقعیت های نصفه و 
نیمــه ای روی دروازه حریف ایجاد کرد اما تــالش بازیکنان دو تیم در نهایت 

ثمری نداشت و بازی با همان تساوی بدون گل تمام شد.
در ســه دیداری که دیروز انجام شد تیم فوالد خوزستان در اولین مسابقه 
خود تحت هدایت افشین قطبی توانست مقابل تراکتورسازی به پیروزی برسد. 
در این دیدار که در ورزشــگاه یــادگار امام)ره( و در حضــور 60 هزار هوادار 
تبریزی برگزار شد رضا میرزایی )24( و لوسیانو پریرا )51- پنالتی( برای فوالد 

و علیرضا نقی زاده )۷6( برای تراکتورسازی گلزنی کردند.
تیم ســایپا در آخرین دیدار خود در نیم فصل اول لیگ برتر برابر صنعت 
نفت آبادان شکســت خورد. سایپا که چند روز پیش در مسابقات جام حذفی 
موفق شده بود این تیم را در آبادان)۳-1( از گردونه رقابت ها حذف کند در این 
دیدار با نتیجه دو بر یک باخت. معین عباسیان )25( برای سایپا و میالد جهانی 

)65( و محمدرضا غبیشاوی )۸2( برای صنعت نفت گلزنی کردند.
در آخرین دیدار دیروز تیم پرســپولیس مقابل پارس جنوبی با درخشش 
علی علیپور به پیروزی رســید اما پنالتی تیم پــارس در لحظات پایانی اجازه 
صدرنشینی به پرسپولیس نداد. در این بازی که از ساعت 16:15 در ورزشگاه 
آزادی برگزار شــد پرسپولیس با نتیجه ۳ بر یک پارس جنوبی جم را از پیش 
روی برداشــت. علی علیپور )۳1 و 50( و امید عالیشاه )55( برای پرسپولیس 
و روح اهلل ســیف اللهی )94- پنالتی( گلزنــی کردند. تیم پارس جنوبی در این 
بازی در دقیقه 9۳ صاحب یک ضربه پنالتی شــد که سیف اللهی آن را تبدیل 
به گل کرد تا بازی با نتیجه ۳ بر یک تمام شــود. همین گل پارس باعث شد 
تا پرســپولیس به صدر جدول نرسد و با ۳1 امتیاز به خاطر تفاضل گل کمتر 

نسبت به پدیده در رده دوم جدول قرار بگیرد.
در آخریــن دیدار هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال عصر امروز و از ســاعت 

15 تیم استقالل خوزستان در اهواز پذیرای تیم سپاهان اصفهان خواهد بود.
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صورت گرفته است.


