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صفحه 9
یک شنبه ۲۴ آذر ۱۳9۸ 
۱۸ ربیع الثانی ۱۴۴۱ - شماره ۲۲۳۵۵

دارنده مدال های طال و نقره جهان و بهترین کاراته کای سنگین وزن جهان، با بیان اینکه امکانات کاراته 
در حد نرمال است، گفت: ما توقع زیادی از مسئوالن ورزش نداریم اما کاراته نیازمند توجه و حمایت بیشتری 

است.
ســجاد گنج زاده درباره آخرین وضعیت خود پس از کســب مدال طالی رقابت های گرندپری اسپانیا، اظهار کرد: خدا 
را شــکر در مسابقات اســپانیا اتفاقات خوبی در وزن من رقم خورد و توانستم با کسب مدال طال امتیازات خوبی را در راه 
کســب سهمیه المپیک به دست بیاورم. هنوز ۵ رویداد دیگر برای کسب سهمیه در پیش داریم و امیدوارم با نتایج خوب 
بتوانیم در نهایت المپیکی شویم. گنج زاده در ادامه درباره وضعیت امکانات ملی پوشان کاراته به عنوان یک رشته المپیکی، 
به خبرگزاری ایســنا گفت: همه چیز ما نرمال اســت و این نیست که در حد جهانی باشــد، اما ما راضی هستیم و توقع 
زیادی از مســئوالن ورزش نداریم. با اینکه کاراته المپیکی اســت اما باز هم تفاوت  زیادی با برخی رشــته های دیگر دارد 
و آنچنانکه باید مورد توجه قرار نمی گیرد. ملی پوشــان کاراته واقعا بی توقع هستند و همیشه سعی  کرده اند بدون حاشیه 
برای کشــور افتخارآفرینی کنند. وی با تاکید بر نقش شــهرام هروی در راس تیم ملی کاراته، خاطرنشان کرد: هروی در 
این چند سال تیم را عالی مدیریت کرده کما اینکه کاراته ایران همیشه در مسابقات مختلف با کسب عناوین اول تا سوم 
عملکرد فوق العاده ای داشته است. همه جهان هم از اینکه تیم ایران تا این حد آماده است و همیشه در مسابقات مختلف 
مدال می گیرد تعجب می کنند. قطعا در این موفقیت نقش سرمربی تیم ملی و سایر اعضای کادر فنی بسیار پررنگ است.

گنج زاده: جهان از موفقیت های کاراته ایران تعجب می کند 
اردوی تیم ملی تیراندازی ایران در بخش تپانچه آغاز شــده است اما هنوز وضعیت تیم ملی تفنگ 

مشخص نیست.
اردوی تیم ملی تپانچه از شــنبه آغاز شــده است و ۶ تیرانداز از جمله  هانیه رستمیان و جواد فروغی، تیراندازان 

المپیکی ایران به این اردو دعوت شدند اما هنوز وضعیت اردوی تیم ملی تفنگ ایران مشخص نیست.
تیم ایران در بخش تفنگ چهار ســهمیه المپیک ۲۰۲۰ را کســب کرده است؛ نجمه خدمتی، آرمینا صادقیان، 
فاطمه کرم زاده و مهیار صداقت تیراندازان المپیکی ایران در بخش تفنگ هســتند که حدود یک ماه اســت اردویی 
نداشته اند و اکنون نیاز دارند تا هرچه سریع تر اردوها و برنامه های خود را برای المپیک آغاز کنند. فدراسیون تیراندازی 
در این زمینه جواب مشخصی نمی دهد. ناصر رسولی، سخنگوی فدراسیون و مدیر تیم های ملی در مورد دلیل برگزار 

نشدن اردوهای تیم ملی تفنگ گفت: به زودی اردوی این تیراندازان هم آغاز می شود!
رسولی در پاسخ به این سؤال که منظورتان از »به زودی« چیست؟ جواب مشخصی نداد و صرفا به این بسنده 
کرد که اعالم می شــود.به نظرمی رســد اصلی ترین دلیل تاخیر در آغاز اردوی تیم ملی تفنگ، مشخص نبودن 
وضعیت سرمربی تیم ملی است. گویا فدراسیون هنوز نتوانسته شرایط الزم برای ادامه همکاری با الهام هاشمی 

را فراهم کند.
رسولی در مورد وضعیت سرمربی تیم تفنگ هم توضیح مشخصی نداد و گفت: اعالم می کنیم!

۴ تیرانداز المپیکی بدون اردو هستند؟

سعید مالیی در نخستین مبارزه خود با پرچم مغولستان در همان مبارزه نخست باخت و از دور رقابت های 
»مسترز« چین حذف شد.

این رقابتها با حضور ۴۴۵ جودوکار از ۶۷ کشــور به میزبانی چین در شــهر »کینگ دائو« آغاز شــد. ســعید مالیی 
جــودوکاری که بعد از رقابت های جهانی توکیو، تصمیم گرفت به ایــران بازنگردد، در دومین مبارزه خود بعد از خروج از 

ایران، توفیقی نداشت و خیلی زود حذف شد. 
وی که دوم آذرماه در رقابت های گرنداســلم »اوزاکا« و با نام فدراســیون جهانی با دو شکســت برابر »فوجی وارا« و 
»دی ولت« جودوکاران ژاپن و هلند از دور رقابتها کنار رفته بود، در این مســابقات با پرچم مغولســتان به میدان رفت و 
بعد از یک دور استراحت، در نخستین مبارزه خود برابر »کریستین پارالتی« جودوکار ۲۱ ساله ایتالیا با رنکینگ ۲۸ دنیا 

باخت و حذف شد. 
مالیی پس از ترک ایران بدترین دوران ورزشی خود را پشت سر می گذارد. او که تصور می کرد به راحتی راهی المپیک 

می شود و می تواند در این رقابت ها نیز مدال بگیرد حاال حتی در کسب سهمیه المپیک هم به مشکل خورده است.

روزهای بد ورزشکاری که تصور می کرد مدال المپیک می گیرد!
پس از ماه ها بحث و بررسی درباره تغییر رئیس آکادمی ملی المپیک، سرانجام با فشار دستگاه های نظارتی 

»رضا قراخانلو« مجبور به ترک آکادمی ملی المپیک شد.
با توجه به فشار دستگاه های نظارتی درباره حضور رضا قراخانلو در آکادمی ملی المپیک و ایرادهای قانونی مطرح شده در 
این باره، او مجبور به ترک ریاســت آکادمی ملی المپیک شــد و دیروز  شمس الدین تقوی به عنوان جانشین او معرفی شد.این 
اتفاق پس از ماه ها مکاتبه کمیته ملی المپیک با نهادهای نظارتی رخ داده است. قراخانلو عضو تمام وقت دانشگاه است و از این 
رو کمیته ملی المپیک ملزم به رعایت الزامات قانونی در این باره شده است. گویا قرار است قراخانلو پس از خروج از آکادمی ملی 
المپیک به عنوان مشاور در کمیته ملی المپیک فعالیت خواهد کرد.شمس الدین تقوی رئیس مرکز پزشکی ورزشی آکادمی ملی 
المپیک به عنوان سرپرست جدید آکادمی ملی المپیک  مشغول به کار شد. هم چنین با توجه به اینکه پست خزانه داری کمیته 
ملی المپیک بالتکلیف اســت، کمیته ملی المپیک با خزانه داری کل به توافق رســیده تا فعال سرپرستی برای پست خزانه داری 
کمتیه ملی المپیک از ســوی خزانه داری کل معرفی شــود و بعدا با مذاکره با خزانه داری کل، فرد نهایی برای پست خزانه داری 

کمیته ملی المپیک انتخاب شود. به زودی حکم سرپرست خزانه داری کمتیه ملی المپیک نیز صادر خواهد شد.

 انتخاب رئیس جدید برای آکادمی ملی المپیک

مهربان: تورنمنت ایتالیا نقاط ضعف و قوت کشتی گیران را مشخص می کند

تغییر محل اردو تیم ملی کشتی آزاد در دستور کار مربیان

پایان هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال ایران 

پیروزی پرگل استقالل پس از خداحافظی تلخ سرمربی ایتالیایی
پرسپولیس رقابت در صدر جدول را به اوج رساند

مربی تیم ملی کشتی آزاد کشورمان برنامه های 
آماده  ســازی این تیم تا زمان حضور در تورنمنت 

بین المللی ایتالیا را تشریح کرد.
تورنمنت بین المللی کشتی آزاد ایتالیا به عنوان یکی 
از میادین سیســتم رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی طی 
روزهای ۲۵ تا ۲۷ دی ماه برگزار می شــود. تورنمنتی که 
برای کادر فنی تیم ملی اهمیت فراوانی دارد و چهار آزادکار 

را برای حضور در این مسابقات مهم انتخاب کرده اند.
طبق تصمیــم کادر فنــی، چهــار آزادکار در اوزان 
المپیکی به این تورنمنت اعزام خواهند شــد که طی آن 
بهنام احســان پور در ۶۵ کیلوگرم، یونــس امامی در ۷۴ 
کیلوگرم، علیرضا کریمی در ۹۷ کیلوگرم و امیرحســین 
زارع در ۱۲۵ کیلوگــرم بــرای حضــور در ایــن میدان 

بین المللی انتخاب شده اند.
در همین راستا ابراهیم مهربان مربی تیم ملی کشتی 
آزاد ایران در تشریح برنامه های تیم ملی گفت: حضور در 
تورنمنــت بین المللی ایتالیا از چند جهت برای کادر فنی 
مهم است، چرا که فارغ از بحث رنکینگ اتحادیه جهانی، 

آزادکاران اعزامی می توانند در این مسابقات دقیقا سر وزن 
قانونی حضور یابند. این موضوع اهمیت فراوانی در محک 
خــوردن آنها دارد و می تواند نقاط ضعــف و قوت آنها را 

نمایان کند.
وی افــزود: به دلیل برنامه هــای متعدد در هفته های 
اخیر، اردوی خاصی بــرای آزادکاران برپا نکردیم اما قرار 
است نخستین اردوی ما از اوایل دی ماه و قبل از اعزام تیم 
به ایتالیا برگزار شود. در این اردو از نفراتی که مجوز جام 
تختی دارند و همچنین کشتی گیران اعزامی به تورنمنت 

ایتالیا دعوت خواهد شد تا در تمرینات حضور یابند.
مهربان از تغییــر احتمالی محل برگزاری اردوی تیم 
ملــی هم خبــر داد و گفت: ما به متولیان فدراســیون و 
کمیته ملی المپیک پیشــنهاد دادیــم برای ایجاد تنوع و 
نحوه تمرینات آزادکاران اردونشــین، چند اردو هم خارج 
از تهران داشــته باشــیم که بحث کیش و برپایی اردو در 
این جزیره مطرح شــد. ضمن اینکه می توان در مجموعه 
ورزشــی انقالب تهران هم اردو زد تا بــه نوعی تنوع در 

تمرینات بوجود آید.

مربی تیم ملی کشتی آزاد در پایان درخصوص نشست 
ســرمربیان تیم های ملی با رئیس کمیته ملی المپیک هم 
گفت: سرمربی تیم ملی به همراه رئیس فدراسیون کشتی 

نشســت خوبی را با صالحی امیری برگزار کردند که وی 
نیز وعــده داد تا المپیک ۲۰۲۰ توکیو از کشــتی گیران 

حمایت های الزم را به عمل آورد.

ســند کمپانی خودرو ســواری پژو 405GLX-XU7-CNG  به شــماره پالک 
299 و 41- ایــران 14 به رنگ خاکســتری- متالیک مدل 1396 و شــماره موتور 
124K1116725 و شــماره شاسی NAAM11VE6HK011800 مفقود شده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برگ ســبز خودرو سواری هاچ بک سایپا 111SX به شماره پالک 955 ق 59- ایران14  
به رنگ ســفید- روغنی مدل 1391 و شــماره موتور 4676528 و شــماره شاسی 

S5430091716715 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز )شناســنامه( یک دستگاه پراید111 مدل 1398 
ســفید رنگ به شــماره انتظامــی 929 ص 51 ایران 85 
و شــماره موتــور M13/6229397 و شــماره شاســی 
بهنابادی  اســد  آقای  به نام   NAS431100K1049611
فرزند غالمرضا به شــماره ملــی 3621194657 مفقود 

گردیده از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی ابالغ اجرائیه مهریه پرونده اجرائی کالسه 
9۸00669 اجرای ثبت سبزوار

بدین وســیله به ورثه مرحــوم رضا حســین آبادی که طبق گواهــی انحصار وراثت 
1398220205309274 مــورخ 1398/07/30 شــورای حل اختالف ســبزوار فوت 
نموده و ورثه وی عبارتند از مینا حســین  آبادی نام پدر: رضا تاریخ تولد: 1376/05/03 
شماره ملی: 0780734777 شــماره شناســنامه 0780734777 به نشانی: روستای 
حســین آباد- رحمت اله حسین  آبادی نام پدر: نوراله شماره ملی: 0794710328 شماره 
شناســنامه: 10 به نشانی: روستای حســین  آباد- نیما حسین آبادی نام پدر: رضا تاریخ 
تولد: 1383/05/06 شــماره ملی: 0781159563 شــماره شناسنامه: 0781159563 
به نشانی روستای حســین آباد با والیت رحمت اله حســین آبادی به نشانی: روستای 
حسین آباد- مروارید حسین  آبادی- نام پدر: ذوالفقار شماره ملی 0790707519 شماره 
شناســنامه: 182 به نشانی: روستای حسین  آباد ابالغ می شود که خانم طاهره احمدی 
جهت وصول مبلغ پانزده میلیون ریال که طبق درخواســت بستانکار و برابر آئین نامه 
الحاق یک تبصره به ماده 1082  قانون مدنی میزان وجه نقد مهریه مندرج در ســند 
ازدواج به مبلغ پانصد و هشــتاد و هشــت میلیون و هفتصد و دوازده هزار و یکصد و 
بیست و نه ریال محاسبه گردید به استناد مهریه مندرج در سند ازدواج شماره 14007 
مورخ 1374/03/13 دفترخانه ازدواج شــماره 46 شهر داورزن استان خراسان رضوی 
علیه شــما اجرائیه صــادر نموده و پرونده اجرائی به کالســه 9800669 در این اداره 
تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 1398/08/18 اداره پست سبزوار محل اقامت شما 
به شرح متن سند شناخته نشده و ابالغ واقعی در آدرس اظهاری میسر نگردید. لذا بنا 
به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین  نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی 
از روزنامه  های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ 
انتشــار این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام 

ننمایید، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت. تاریخ انتشار: یک شنبه 1398/09/24
رئیسثبتاسنادوامالکسبزوار-علیآبباریکی

)م الف 98/100/3173(

مجمع عمومی عادی نوبت اول شــرکت تعاونی مصرف کارکنان بانک ســپه به شماره ثبت 39753 راس 
ســاعت  14 روز شــنبه مورخ 98/10/7 به آدرس: میدان آرژانتین ابتدا بلوار آفریقــا بلوار نوروز در نمازخانه 
ســاختمان نگین تشکیل می گردد. از کلیه اعضا محترم دعوت می شود شخصا یا وکالتا جهت اتخاذ تصمیم 
نســبت به موضوعات ذیل در این جلســه حضور به هم رسانید. ضمنا به اطالع می رساند به موجب ماده 19 
 آیین نامه تشــکیل مجمع عمومی تعــداد آرا وکالتی هر عضو حداکثر 3 رای و هر شــخص غیر عضو تنها

 یک )1( رای خواهد بود و اعضا متقاضی اعطای نمایندگی می بایست به همراه نماینده خود حداکثر تا تاریخ 
98/10/4 در محل تعاونی حاضر تا پس از احراز هویت و تایید وکالت برگه ورود به مجمع را دریافت کنند.

دستور جلسه: 1- افزایش سرمایه 2- طرح و تصویب اخذ وام تسهیالت
رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی بانک سپه - هوشنگ رضایی

فاکتــور فروش و شناســنامه مالکیت )برگ ســبز( خودروی 
ســواری ام وی ام )MVM( تیب 550 به رنگ سفید روغنی 
مدل 1395 به شــماره انتظامــی 786 ط 42 - ایران 82 به 
شــماره موتور  MVM484FCAFG004544 و شماره 
شاسی NATGCARKG1004368 مفقود گردیده و فاقد 

اعتبار می باشد.
برگ سبز خودرو سواری سایپا 141 به شماره پالک 646 ج 53- ایران 14 به رنگ سفید روغنی 
مدل 1385 و شــماره موتور 1582080 و شماره شاسی  S1482285162724 مفقود شده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.
ـــــــــــــــــــــــــ

برگ ســبز خودرو سواری ســایپا 131SL  به شــماره پالک 438 ق 21- ایران 14 به رنگ 
  S1412290051956 ســفید- روغنی مدل 1390 و شــماره موتور 4474828 و شماره شاسی

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
ـــــــــــــــــــــــــ

اعالم مفقودیت گذرنامه
گذرنامه عراقی اینجانب داخل فرزند صباح محســن صــادره از بصره عراق مفقود گردید. لذا از 
یابنده تقاضا می شــود آن  را به سرکنســولگری جمهوری عراق در اهواز به آدرس امانیه خیابان 

سقراط پالک 9 جنب بنیاد شهید استان خوزستان تحویل نماید.
ـــــــــــــــــــــــــ

آگهی فقدان مدرک تحصیلی )نوبت اول(
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب محمدعلی تقی زاده فرزند جالل به شماره شناسنامه 1741746620 
صادره از اهواز در مقطع کارشناســی رشــته فقه و مبانی حقوق صادره از واحد دانشگاهی آزاد 
اســالمی اهواز با شماره 12/963423 - 96/9/20 مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. از 
یابنده تقاضا می شــود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز به نشانی: اهواز- فلکه 
 کارگر )فرهنگ شــهر( خیابان کارگر جنوبی کد پستی 68875- 61349 و صندوق پستی 1915 

ارسال نماید.

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد اسناد رسمی

)موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه(
هیئت حل اختالف مســتقر در اداره ثبت اســناد و امالک شهرستان میاندوآب بشرح زیر تصرفات مفروزی و 
مالکانه اشخاص را تایید و به جهت عدم دسترسی به مالکین مقرر شده است پس از نشر آگهی سند مالکیت 
رسمی صادر و تسلیم گردد علیهذا در اجرای ماده 3 قانون مذکور و آئین نامه اجرایی آن مراتب در دو نوبت به 
فاصله15 روز جهت اطالع مالکین مشاعی و سایر صاحبان حقوق آگهی می شود و چنانچه اشخاص اعتراضی 
داشــته باشند حداکثر ظرف مدت دو ماه از انتشــار اولین آگهی اعتراض کتبی خود را مستقیما به اداره ثبت 
اســناد و امالک شهرستان میاندوآب تسلیم نموده و باید یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت اسناد 
و امالک دادخواست به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم نمایند و در غیر این صورت سند مالکیت مورد تقاضای 
متصرف بر اســاس مدلول رای صادره در حدود و مقررات صادر خواهد شــد و صدور سند مالکیت جدید مانع 

مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1- آرای شــماره 139860313006008138 مورخه 1398/9/3 تقاضای مصطفی اســدی ولی آباد مبنی بر 
صدور ســند مالکیت ششدانگ یک باب خانه قسمتی از پالک 16000 فرعی از یک اصلی بخش 14 مراغه 
حــوزه ثبتی میاندوآب خریداری شــده از وراث مرحوم خانم معصومه پوریوســف پرونــده هیئت 50-98 به 

مساحت147/50 متر مربع که برای آن پالک 28935 فرعی تعیین شده است.
تاریخ انتشار نوبت دوم: یک شنبه 1398/9/24 تاریخ انتشار نوبت اول:شنبه 1398/9/9  
قنبر محمدوند
کفیل اداره ثبت اسناد و امالک میاندوآب

استراماچونی: خسته شده ام
دیگر سرمربی استقالل نیستم

ســرمربی ایتالیایی اعالم کرد که دیگر نمی تواند به عنوان ســرمربی 
استقالل به کارش ادامه دهد.

آندره آ اســتراماچونی، ســرمربی اســتقالل در صحبت هایی که در 
اینســتاگرام همســرش انجام داد اعالم کرد با توجه به اینکه در طول ۹ 
روز گذشــته- که این ســرمربی ایتالیایی ایران را ترک کرده است- هیچ 
اتفاقی برای حل مشــکالت رخ نداده است، او و وکالیش دیگر نمی توانند 
به مذاکره با مدیران اســتقالل ادامه دهد.همچنین این سرمربی ایتالیایی 
در این اســتوری اعالم کرد که برخالف ادعای برخی رســانه های ایرانی 
مبنی بر اینکه اســتراماچونی روز جمعه گذشــته پولش را دریافت کرده، 
این اتفاق به هیچ عنوان رخ نداده است.متن کامل اظهارات استراماچونی 

به این شرح است:
من اینجا هســتم تا توضیحاتی را درباره اخبار اشتباه و گمراه کننده 
چند روز اخیر بدهم. هم در رسانه های ایران و هم در رسانه های جهان. از 
زمانی که مجبور شــدم بعد از پنج ماه حضور به دلیل مشکالت، تهران را 
ترک کنم. هر روز به دنبال راه حلی برای بازگشــت و شروع مجدد در این 
تیم بودم تا بتوانم همراه بازیکنان و هواداران آبی باشم که عاشقانه آنها را 
دوست دارم.با همه تالش و خواست من هیچ اقدام موثری از سوی باشگاه 
صورت نگرفته اســت. باید تاکید کنم هیچ چیز، هیچ چیز از سوی باشگاه 
در این مدت صورت نگرفته است و من دیگر سرمربی استقالل نیستم. این 
برای من و وکالی من خوب نیست که تالش می کنند این موضوع را پیش 
ببرند. دیگر نمی توانم با این شرایط کنار بیایم.دیگر نمی توانم با این شرایط 
که وجهه ما را تخریب کرده اســت کنار بیاییــم. نمی دانم این افراد واقعا 
به من در اســتقالل نیاز دارند یا خیر ولی من دیگر از این شرایط خسته 
شده ام.از همه بازیکنانم که هر روز با هم در ارتباط هستیم می خواهم هر 
طور شده مقابل شاهین بوشهر برنده شوند. من همیشه استقاللی می مانم 

و امیدوارم استقالل را در صدر ببینم.
کالدرون: غیبت عالیشاه؟ برای من تیم مهم است

سرمربی پرسپولیس می گوید تیمش مانند بازی با گل گهر مقابل سایپا 
بازی کرد و شایسته پیروزی بود.

گابریل کالدرون بعداز پیروزی ۲ بر صفر تیمش مقابل سایپا گفت: به 
تیمــم تبریک می گویم. بازی خیلی خوبی انجام دادیم و مانند بازی قبلی 
بودیم. از طرفداران هم تشــکر می کنم که امروز یــار دوازدهم ما بودند.
وی دربــاره کیفیت زمین چمن در این دیــدار اظهار کرد: کیفیت زمین 
خوب نیســت. این شــرایط به بازی زیبا آســیب می زند. بازیکنان بر این 
مشــکالت فائق آمدند و شایستگی کسب سه امتیاز را داشتند.وی درباره 
غیبت بیرانوند در این دیدار و اینکه آیا او به خاطر مسائل انضباطی نیمکت 
نشــین بود یا نه هم گفت: او دیروز آزمایش داد و من از او خواستم روی 
نیمکت بنشــیند چون نمی خواستیم ریسک کنیم. احتمال مصدومیت او 
۵۰ درصد بود و من خواســتم او را بــرای ادامه فصل حفظ کنم. از اینکه 
کنار تیم حضور داشت ممنونم.کالدرون درباره ادامه غیبت عالیشاه گفت: 
مربی تصمیم می گیرد چه کسی بازی کند. همیشه درباره یک فرد خاص 

سؤال می کنید اما برای من تیم مهم است. همیشه من تصمیم می گیرم.
صادقی: اگر بمانم سایپا را تغییر می دهم

ســرمربی سایپا از نمایش شــاگردانش مقابل پرسپولیس انتقاد کرد.
ابراهیم صادقی در نشســت خبری بعداز شکست تیمش برابر پرسپولیس 
گفت: فکر می کنم همه راه های نفوذ پرسپولیس را بستیم به غیر از اینکه 
توپ از دســت دروازه بان ما در رفت. ما در ســه بــازی اخیر خیلی خوب 
بودیم اما اشــتباهات فردی داشــتیم.وی ادامه داد: دروازه بان پرسپولیس 
گل صددرصــدی را گرفت. ما بعد از گل خوردن مجددا بر بازی مســلط 
بودیم و ســوار بازی بودیم. ضربه ســر بازیکن ما را رادوشوویچ به صورت 
اســتثنایی گرفت. تیم ما واقعا به تغییر نیاز دارد.ســرمربی ســایپا تاکید 
کرد: اگر من باشــم، تیمم تغییر خواهد کرد. تیم ما االن باتجربه شــده 
و نمی توانیم بگوییم جوان هســتیم و بر باخت ها چشم پوشی کنیم. باید 
کیفیت تیم بهتر شــود. اشتباهات فردی باعث شد در دیدارهایی که باید 
برنده می شدیم. شکست بخوریم.وی درباره اینکه آیا فشاری روی او وجود 
دارد اظهار کرد: حق طبیعی مســئوالن است که تصمیم گیری کنند. این 
ایده من بود که بازیکن جوان بیاوریم و به سمت نسل جدید برویم و تیم 
گرانی را نبندیم. آنها خیلی هم از من حمایت کردند و ممنون هســتم. ما 
االن فوتبال خوبی بازی می کنیم اما اگر در ادامه کار هم من حضور داشته 

باشم، چهار، پنج بازیکن جذب می کنیم.
بویان: شکایت کردم 

چون مدیران استقالل با من »رو راست« نبودند 
بازیکن پیشین استقالل می گوید آماده توافق با این تیم برای گرفتن 

طلبش بوده اما مدیران باشگاه با او تماس نگرفتند.
بویان نایدنوف، بازیکن دو فصل پیش باشــگاه اســتقالل که در زمان 
ســرمربیگری وینفرد شــفر به این تیم اضافه شد درخصوص شکایتش از 
این باشــگاه به فیفا توضیح داد: من از اســتقالل به فیفا شکایت کردم و 
منتظر پاســخ فیفا هســتم. من نمی خواهم درباره مبلغ آن صحبت کنم 
که باشــگاه اســتقالل چه مقدار باید به من بپردازد. این مربوط به وکیل 
و مدیربرنامه های من اســت.وی ادامه داد: من تنها می خواهم از هواداران 
اســتقالل عذرخواهی کنم زیرا مجبور بودم راهم را از آنها جدا کنم و به 
دنبال پولم در دادگاه ها باشم.بازیکن پیشین استقالل درخصوص مذاکره 
با باشــگاه استقالل با توافقی دوجانبه گفت: مدیران این باشگاه با من »رو 
راســت« نبودند آنها برای حل کردن مشــکل با من تماس نگرفتند من 
حتــی آماده بودم که به ایران برگردم و با توافقی دوجانبه خودم را دوباره 
به هواداران اســتقالل ثابت کنم.من بسیار متاســفم که درباره استقالل 
خبرهایی مبنی بر بدهکاری به بازیکنان مختلف می خوانم. چنین باشگاهی 

با آن همه هوادار پرشور و مهربان، شایسته چنین اتفاقاتی نیست.
غالمی به تیم امید دعوت نشد

اســامی دومین گروه از بازیکنان دعوت شــده به اردوی تیم فوتبال 
المپیک ایران جهت حضور در اردوی آذر ماه اعالم شد.

بازیکنان حاضر در بازی های روز شــنبه لیگ برتر در گروه دوم نفرات 
دعوت شده به تیم المپیک حضور دارند.امید دره، امیرحسین حسین زاده، 
مهدی نوراللهی، رضا جعفری، مهیار جباری و محمد شــریفی )ســایپا( 
حسین ساکی، رضا جبیره و جعفر سلمانی )صنعت نفت( معراج اسماعیلی 
و مهران درخشــان مهر )ذوب آهن( مهدی قائدی و شــاهین طاهر خانی 
)اســتقالل تهران( امیر روستایی )پرســپولیس( متین کریم زاده )پارس 
جنوبی جم(، حبیب فرعباسی )نفت مسجد سلیمان( و محمد مسلمی پور 
)ماشین  ســازی( نفراتی هستند که باید امروز ساعت ۱۲ در هتل آکادمی 
فوتبــال خود را به کادر فنی تیم امید معرفی کنند. تمرینات تیم المپیک 
از دیروز در تهران آغاز شــده و شاگردان حمید اســتیلی روز ۲۹ آذر به 
منظور برگزاری اردوی آماده  ســازی و انجام دو بازی تدارکاتی راهی قطر 

خواهند شد.
پایان سال ۲0۱9 برای تیم ملی فوتبال با رده سی و سوم جهان 

تیم ملی فوتبال ایران ســال ۲۰۱۹ را با رده ســی و ســوم جهان به 
پایان می برد.

سایت »فوتبال رنکینگ« که همواره یک هفته مانده به اعالم رسمی 
رده بندی تیم های ملی فوتبال توسط فیفا اقدام به محاسبه و انتشار جایگاه 
تیم ها می کند، این بار هم رده بندی خود را منتشــر کرده است.بر اساس 
محاســبات این ســایت، تیم ملی فوتبال ایران در آخرین رده بندی سال 
۲۰۱۹ )ماه دســامبر( با ۱۴۸۸.۷۲ امتیاز در همان جایگاه ســی و سوم 
جهان و دوم آســیا باقی می ماند. قرار است رده بندی فیفا پنجشنبه هفته 

آینده منتشر شود.
در آســیا ژاپن در رده نخست )بیست و هشتم جهان( قرار دارد. کره 
جنوبی هم با یک پله صعود در رده چهلم جهان و ســوم آســیا قرار دارد 
و اســترالیا هم جایگاه چهل و دوم را از آن خود کرده است. در رده بندی 
محاسبه شده، بلژیک، فرانسه، برزیل، انگلیس، اروگوئه، کرواسی، پرتغال، 

اسپانیا، آرژانتین و کلمبیا ۱۰ تیم برتر جهان هستند.

برنامه پخش زنده ورزش از تلویزیون

یکشنبه 24 آذر 1398
هفته 17 لیگ برتر انگلیس

*منچستریونایتد......................................اورتون)ساعت ۱۷:3۰-شبکه ورزش(
*آرسنال............................................منچسترسیتی)ساعت۲۰- شبکه ورزش(

هفته 16 سری آ ایتالیا
*فیورنتینا.....................................................اینتر)ساعت۲3:۱۵- شبکه ورزش(

هفته 17 اللیگا اسپانیا
*والنسیا................................................رئال مادرید)ساعت ۲3:3۰- شبکه سه(

برنامه هفته شانزدهم لیگ برتر فوتبال
پنجشنبه 28 آذر 1398

*استقالل.........................................................ماشین  سازی تبریز)ساعت۱۵:۱۵(
*تراکتور........................................................نفت  مسجدسلیمان)ساعت۱۵:3۰(
*سپاهان...............................................شاهین شهرداری بوشهر)ساعت۱۶:۲۵(
*پارس جنوبی جم....................................................پرسپولیس)ساعت۱۷:3۰(

جمعه 29 آذر 1398
*نساجی مازندران..................................................گل گهرسیرجان)ساعت۱۵(
*سایپا.............................................................................ذوب آهن)ساعت۱۵:۱۵(
*شهر خودرو........................................................................پیکان)ساعت۱۵:۴۵(
*صنعت نفت آبادان..............................................................فوالد)ساعت۱۶:۴۰(

برنامه دیدارهای مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی 

دوشنبه 2 دی ماه 1398
*شهرداری ماهشهر........................................................................... پرسپولیس 

- ساعت و مکان این دیدار متعاقبا اعالم می شود
*تراکتور تبریز.................................................................................. مس کرمان 

- ورزشگاه یادگار امام تبریز- ساعت۱۵
*نفت مسجد سلیمان............................................... شاهین شهرداری بوشهر

- ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجدسلیمان- ساعت۱۶:۴۵
* استقالل................................................................................................ سپاهان 

- ورزشگاه آزادی تهران- ساعت ۱۷:3۰

منچستریونایتد در آستانه یک انتقال بزرگ
گنار سولسشــایر  اوله 
پدیده  ارلینگ هالنــد  بــا 
این روزهــای فوتبال اروپا 
زمزمه های  تا  داشت  دیدار 
پیوســتن ایــن بازیکن به 

یونایتد تقویت شود.
مهاجم  ارلینگ هالند، 
۱۹ ســاله نــروژی در تیم 
ســالزبورگ عملکرد بسیار 

خوبی داشته است و خیلی از تیم های بزرگ اروپایی به دنبال خرید این بازیکن 
هســتند. در این بین اوله گنار سولسشایر به دیدار هموطن خود رفت و تالش 
کرد تا بتواند این بازیکن را متقاعد به حضور در لیگ برتر و تیم منچستریونایتد 
کند. این دیدار در حالی صورت گرفت که در روزهای اخیر نماینده های باشگاه 
بوروســیا دورتموند و الیپزیک آلمان با مدیربرنامه های هالند دیدار داشــتند و 
گفته شد این بازیکن راهی بوندسلیگا می شود.هالند که در تیم مولده زیر نظر 
سولسشایر بازی کرده است در این فصل در ۲۲ بازی توانسته است ۲۸ گل برای 
ســالزبورگ به ثمر برساند. تیم او در لیگ قهرمانان بعد از لیورپول و ناپولی در 
رده سوم قرار گرفت تا راهی لیگ اروپا شود. منچستریونایتد امیدوار است بتواند 
در ژانویه یک مهاجم بخرد تا در کنار راشفورد در خط حمله این تیم قرار گیرد.

واکنش ستاره ژاپنی به پیشنهاد لیورپول
تاکومی مینامینو عنوان کرد عاشق لیگ برتر است و دوست دارد بازی در 

این لیگ را تجربه کند.
باشگاه سالزبورگ رسما مذاکرات با لیورپول برای انتقال تاکومی مینامینو، 
ستاره ژاپنی خود را تایید کرده است. این بازیکن که در جام ملت های آسیا نیز 
درخشش خوبی با سامورایی ها داشت درباره انتقال به لیگ برتر گفت:  از وقتی 
بچه بودم عادت داشــتم بازی های لیگ برتر را تماشا کنم و همیشه این لیگ 
برای من خیلی جذاب بود. بازی در لیگ برتر رویای هر فوتبالیستی است چون 
بهترین بازیکنان جهان در این لیگ هستند و من هم دوست دارم در این لیگ 
در کنار بهترین بازیکنان جهان بازی کنم. تاکومی مینامینوی ۲۴ ساله در این 
فصل توانسته ۹ گل به ثمر برساند و ۱۱ پاس گل نیز ثبت کند. او همچنین در 
دو تقابل اخیر تیمش برابر لیورپول، خوش درخشــیده است و توانسته قهرمان 
اروپا را تحت تاثیر قراردهد، به خصوص در اولین بازی که توانست گل چکشی 

زیبا به ثمر برساند و یک پاس گل نیز ثبت کرد.
آنچلوتی در آستانه بازگشت به لیگ برتر

اونای امری پیشــنهاد حضور در اورتون را رد کرد تا شــایعه بازگشت کارلو 
آنچلوتی به لیگ برتر تقویت شود. اونای امری سرمربی تیم فوتبال آرسنال بعداز 
شکســت ۲ بر یک خانگی برابر اینتراخت فرانکفورت از سمت خود برکنار شد. 
امری سرمربی سابق سویا در تیم آرسنال جانشین آرسن ونگر شد ولی نتوانست 
در این تیم خوش بدرخشــد و بعد از هفت بازی بدون برد، از سمت خود برکنار 
شــد.در حالی که اورتون به این مربی پیشنهاد حضور در این تیم را داده بود با 
پاسخ منفی سرمربی اسپانیایی رو به رو شد. امری اعالم کرده که قصد دارد هدایت 
تیمی را بر عهده بگیرد که برای قهرمانی تالش کند. با رد پیشــنهاد اورتون از 
سوی امری، اکنون کارلو آنچلوتی، گزینه اصلی هدایت تافی های فوتبال انگلیس 
است و باید دید این مربی که سابقه قهرمانی در لیگ برتر با چلسی را در کارنامه 

خود دارد، تصمیم به بازگشت به این لیگ خواهد گرفت یا خیر.

اخبار ورزش جهان

یادی از شهید مدافع حرم مهدی نوروزی
خاطره آخرین پیاده روی اربعین

شــهید مدافع حرم مهدی نــوروزی، از دالوران 
عرصه رزم با گروهک های تروریستی تکفیری بود. این 
پهلوان اهل کرمانشاه به خاطر شجاعت مثال زدنی و 
دالوری های فراوانش به شیر سامرا شهرت یافته بود. 
او ۲۰ دی مــاه ۹3 و در دفاع از حرمین عســکریین 

توسط داعش به شهادت رسید. 
همســر شــهید مدافع حرم مهدی نوروزی در 

گفت وگویی به توصیه های این شهید درباره شرکت در پیاده روی اربعین پرداخت 
و گفت: آقا مهدی همیشه به بنده می گفت که سفر زیارتی امام حسین)ع( را هیچ 
وقت و تحت هیچ شرایطی ترک نکن! حتی اگر شده سالی یک مرتبه آن هم در 
موقع اربعین شهادت امام حسین)ع( خود را به کربال برسان، حتی اگر شده فرش 
خانه ات را بفروش و مقدمات ســفر کربال را مهیا کن و این ســفر را ترک نکن و 
این شــاخص ترین سخنی بود که آقا مهدی درباره سفر اربعین به بنده می گفت. 
وی همچنین خاطره ای از آخرین پیاده روی اربعین، همراه همســر شهیدش را 
این گونه تعریف کرد: خاطره شیرینی که از آخرین سفر مشترک مان به کربال در 
پیاده روی اربعین در یادم مانده است این است که در بخشی از راه باران شروع به 
باریدن کرد، فرزندمان هم در همان زمان گریه می کرد و غذا می خواســت، در آن 
زمان آقا مهدی پتو باالی سرم گرفت که باران روی سرم نریزد و گفت شما اینجا 

بنشین و به بچه غذا بده من همانجا نشستم و به آقا هادی غذا دادم.

سرویس ورزشی-
اســتقالل در روزی که ســرمربی  فوتبال  تیم 
ایتالیایی اش پیام خداحافظی اش را منتشر کرد، موفق 
شــد برابر تیم شاهین بوشهر به برتری پرگل برسد و 
صدر جدول را مجددا در اختیار بگیرد. پرسپولیس هم 
با برتری مقابل سایپا باعث شد رقابت در باالی جدول 

به اوج خود برسد.
در روز دوم از هفتــه پانزدهم لیگ برتــر فوتبال ایران 
عصر دیروز ۵ بازی در شهرهای مختلف کشور انجام شد.در 
نخســتین دیدار دیروز که در ورزشــگاه شهدای شهر قدس 
برگزار شد تیم سایپا با نتیجه ۲ بر صفر به پرسپولیس باخت.
در این بازی که از ســاعت ۱۵ و بــا قضاوت امیر عرب براقی 
آغاز شــد، وحید امیری )۱۸( و احمــد نوراللهی )۸۵( برای 
پرســپولیس گلزنــی کردنــد. گابریل کالدرون ســرمربی 
پرســپولیس تیمش را با ترکیب بوژیدار رادوشــویچ، سید 
جالل حسینی)کاپیتان(، شــجاع خلیل زاده، مهدی شیری، 
محمد نادری )۴۶- محمد انصاری(، احمد نوراللهی، محسن 
ربیع خواه، بشار رســن )۸۴- محمدحسن کنعانی زادگان(، 
مهدی ترابی، وحید امیری )۷۷- فرشــاد احمدزاده( و علی 
علیپــور وارد زمین کــرد. علیرضا بیرانوند در این مســابقه 

نیمکت نشین بود.
اشتباه فاحش دروازه بان سایپا

دو تیم در نیمه نخســت بازی نمایــش با کیفیتی ارائه 
نکردند و نتوانســتند موقعیت صد درصد گل را روی دروازه 
یکدیگر خلق کنند. حتی گل پرسپولیس هم روی صحنه ای 
رقم خورد که شــانس جــدی گلزنی نبــود. در دقیقه ۱۸ 
مهدی شــیری توپی را درون محوطه جریمه ســایپا ارسال 
کرد و وحید امیری هم با یــک قیچی برگردان آرام توپ را 
به ســمت دروازه سایپا زد که با اشــتباه فاحش حامد فالح 
زاده دروازه بان حریف این توپ به گل تبدیل شــد.در ادامه 
تالش بازیکنان دو تیم برای گلزنی ثمری نداشــت. حمالت 
سایپا زهردار نبود و پرسپولیس هم در دقیقه ۴۵ نتوانست از 
موقعیتی که علی علیپور به دســت آورده بود استفاده کند و 

این نیمه با همان یک گل تمام شد.
در نیمه دوم پرسپولیس سعی در کنترل مسابقه داشت. 
این تیم صاحب یکی دو موقعیت نصفه و نیمه هم شد ولی با 
بی دقتی مهاجمانش از دست داد. با نزدیک شدن به انتهای 
مســابقه، این تیم سایپا بود که فشار بیشتری را روی دروازه 
پرســپولیس وارد کرد. ورود آرمان رمضانی مهاجم سایپا در 
نیمه دوم به زمین یکی از دالیل هجومی تر شدن سایپا بود.

بهترین موقعیت ســایپا در این نیمه در دقیقه ۷۸ با واکنش 
دیدنی بوژیدار رادوشوویچ جانشین علیرضا بیرانوند از دست 
رفت. رادوشــوویچ در این صحنه ضربه سر بازیکن سایپا را 
که در آســتانه وارد شــدن به دروازه سرخپوشان بود راهی 
کرنــر کرد و آمادگی بدنی اش را یکبار دیگر به رخ کشــید. 
در شرایطی که ســایپا برای گل تساوی تالش می کرد، این 
پرســپولیس بود که با پاس احمــدزاده و ضربه نوراللهی در 
درون محوطه جریمه حریف در دقیقه ۸۵ به گل دوم رسید. 
در دقایق پایانی هم مهیار جباری بازیکن ســایپا با دریافت 

کارت زرد دوم از زمین اخراج شد.
استعفای سرمربی پارس جنوبی

دیدار تیم های نفت مســجد ســلیمان و پارس جنوبی 
با نتیجه تســاوی به پایان رسید تا طلسم شکست ناپذیری 

شاگردان تارتار حفظ شود.
در این دیدار که از ســاعت ۱۵:3۰ در ورزشــگاه تختی 
جم برگزار شد تالش دو تیم در نهایت با نتیجه یک- یک به 
پایان رسید تا طلسم شکست ناپذیری نفت مسجد سلیمان 
در هفته پانزدهم هم باقی بماند.گل اول این دیدار توســط 
پوریــا آریا کیا در دقیقه ۵ برای تیــم پارس جنوبی به ثمر 
رســید و نفتی های مســجد ســلیمان در دقیقه ۹3 توسط 
عماد میرجوان گل مساوی را به ثمر رساندند. فراز کمالوند، 
سرمربی تیم فوتبال پارس جنوبی پس از این بازی از سمت 
خــود اســتعفا داد. کمالوند ضمن تایید ایــن خبر گفت: با 
مشکالتی که پارس جنوبی دارد، ادامه همکاری میسر نیست 
و امروز )دیروز( رسماً از سرمربیگری پارس استعفا کردم.وی 
ادامه داد: خدا را شــکر در شرایطی تیم را ترک می کنم که 

تقریباً دو برابر تیم های پایین تر از خودمان امتیاز گرفته ایم. 
شکســتی در خانه متحمل نشده ایم و هنوز یک بازی معوقه 
هم پیش رو داریم. اگر با استعفای من موافقت شود یا نشود، 

دیگر به جم بازنمی گردم.
جایگاه متزلزل منصوریان

تقابل دو تیم ذوب  آهن و گل گهر ســیرجان با نتیجه 
صفر بر صفر به پایان رســید تا موقعیــت و جایگاه علیرضا 
منصوریان بیش از گذشته در این تیم به خطر بیفتد.با وجود 
اینکه هر دو تیم موقعیت های خوبی در این دیدار داشتند اما 
در نهایت این بازی بدون گل به پایان رســید تا هیچ یک از 

این دو تیم دست خالی از زمین خارج نشوند.
دیدار تیم های صنعت نفت و ماشــین  سازی با پیروزی 
تیم صنعت نفت به پایان رســید.در این دیدار که دو تیم از 
ساعت ۱۶:۴۰ در ورزشگاه تختی تبریز به مصاف هم رفتند 
ایــن تیم میهمان بود که بــا گل دیرهنگام میالد جهانی به 
پیروزی رسید. در حالی که این بازی می رفت با تساوی بدون 
گل به پایان برســد، میالد جهانی در دقیقه ۹۴ با ضربه ای 
ســرکش دروازه تیم ماشین  ســازی را باز کرد تا شاگردان 
اسکوچیچ به یک پیروزی خارج از خانه و با ارزش در آخرین 

هفته از نیم فصل نخست دست یابند.
پرواز به صدر جدول بدون سرمربی

آخرین دیــدار از هفته پانزدهــم رقابت های لیگ برتر 
بین تیم های اســتقالل و شاهین بوشهر از ساعت ۱۷:3۰ در 
ورزشگاه آزادی برگزار شد که طی آن تیم آبی بدون سرمربی 
موفق شــد ۴ بر یک به پیروزی برســد. آرش رضاوند)۲۹(، 
مهدی قائدی)۵۲(، محمد دانشگر)۵۸( و شیخ دیاباته)۶۹( 

برای استقالل گل زدند. حسین مالکی)۸۸( برای شاهین گل 
زد. آبی پوشــان تهرانی در حالی گام در این دیدار گذاشتند 
که لحظاتی قبل از شــروع مســابقات آندره استراماچونی با 
انتشار پیامی تصویری اعالم کرد به خاطر بدعهدی مسئوالن 
باشــگاه دیگر سرمربی استقالل نیست.با این حال تیم بدون 
سرمربی اســتقالل مثل دیدارهای گذشــته نمایش خوبی 
داشــت و هر چند که نیمــه اول را با تنها گل آرش رضاوند 
به پایان برد اما در نیمه دوم موفق شد دروازه تیم قعرنشین 
شاهین بوشهر را چند بار دیگر باز کند.  در دقیقه ۵۲ مهدی 
قائدی که یکی از بهترین بازیکنان این فصل استقالل است با 
عبور از مدافع مستقیم خود و ضربه ای فنی از درون محوطه 
جریمه برای دومین بار دروازه شاهین را باز کند. شش دقیقه 
بعد محمد دانشگر با شوتی تماشایی از پشت محوطه جریمه 
دروازه شاهین را برای ســومین بار باز کرد.شیخ دیاباته که 
در دیــدار قبلی برابر پیکان محروم بــود و در این دیدار هم 
پایش به گل باز نشــده بود، روی پاس خوب مهدی قائدی 
در دقیقه ۶۹ توانســت گل چهارم را برای آبی های تهران به 
ثمر برســاند. در دقیقه ۸۸ این دیدار تیم شــاهین در یک 
ضد حمله توسط حســین مالکی صاحب موقعیت گل شد 
که ضربه این بازیکن پس از برخورد به پای روزبه چشــمی 
وارد دروازه شــد تا یکی از گل های خورده جبران شود. یک 
دقیقه بعد استقالل می توانست با گل به خودی مدافع حریف 
به پنجمین گل برسد اما توپ به دیرک دروازه برخورد کرد 

تا این بازی با پیروزی چهار بر یک استقالل به پایان برسد.

حضور ۶ تیم خارجی 
در کشتی جام باشگاه های جهان 

6 تیم خارجی برای حضور در ششمین دوره رقابت های کشتی آزاد 
و فرنگی جام باشگاه های جهان اعالم آمادگی کرده اند.

ششــمین دوره رقابت های کشــتی آزاد و فرنگی جام باشگاه های جهان 
روزهای ۲۷ تا ۲۹ آذرماه در شهر بجنورد برگزار می شود.کشورهای آذربایجان، 
گرجستان، قرقیزستان، هند، ارمنستان و اوکراین برای حضور در این مسابقات 
که با حضور باشگاه های برتر لیگ ایران برگزار می شود، اعالم آمادگی کرده اند.
این در حالیســت که پیش از این رئیس سازمان لیگ فدراسیون کشتی از 

برنامه ریزی برای حضور ۱۰ تا ۱۲ تیم در این رقابت ها خبر داده بود.

امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختتساویبردبازیتیم

11585232151729. استقالل

2147702061428. سپاهان

3149141871128. پرسپولیس

4147521312126. صنعت نفت آبادان

514743116525. شهر خودرو

6154110117423. نفت  مسجدسلیمان

715654107323. فوالد

8136341210221. تراکتور

119-9145451516. ماشین سازی تبریز

415-10153661216. ذوب آهن

213-11133462022. پیکان

613-12142751521. نساجی مازندران

511-13141851015. پارس جنوبی جم

1011-14152581020. سایپا

97-1514077514. گل گهرسیرجان

206-1615069828. شاهین شهرداری بوشهر

جدول رده بندی لیگ برتر فوتبال- جام خلیج فارس


