
ورزشی- اخبار کشور
صفحه 9
دو شنبه ۷ مهر ۱۳99 
۱۰ صفر ۱۴۴۲ - شماره ۲۲۵۷۴

دبیرکل کمیته ملی المپیک از اضافه شدن این کمیته به اعضای مجمع فدراسیون فوتبال خبر داد.
کیکاووس ســعیدی ظهر یک شنبه در حاشیه نشست مشاوران ایثارگران وزارتخانه ها در جمع خبرنگاران گفت: بر اساس 
اعالم رئیس کمیته بین المللی المپیک، بازی های ۲۰۲۰ توکیو در هر شرایطی با رعایت پروتکل های بهداشتی و ایمنی برگزار 
می شــود. این موضوع برای همه ۵۲ نفری که در ۱۱ رشته سهمیه گرفتند، بارقه امید است و امیدوارم در مسابقاتی که اوایل 
ســال آینده برگزار می شود، سایر سهمیه ها را هم کسب کنیم. ســخنگوی کمیته ملی المپیک درباره حقوق ورزشکارانی که 
ســهمیه توکیو کسب کرده اند، اظهار کرد: مرحله دوم حقوق ورزشکاران و کادر فنی فدراسیون هایی که سهمیه گرفته اند، به 
حســاب فدراسیون ها واریز شد. هم چنین پرداخت حقوق چهار ماهه ســوم به ۱۴ نفری که از بورسیه المپیک استفاده کرده  
بودند، انجام شده است.وی هم چنین درباره عضویت کمیته ملی المپیک در مجمع عمومی فدراسیون فوتبال گفت: کمیته قبال 
عضو نبوده، اما در اساسنامه جدید فدراسیون فوتبال عضو مجمع عمومی فدراسیون فوتبال شد. سعیدی درباره موضوع اعزام 
احسان حدادی به آلمان برای جراحی خارپاشنه که حاشیه هایی را نیز به دنبال داشت، گفت: کمیته ملی المپیک حمایت هایی 
از قهرمانان انجام می دهد، اما مسئول پرداخت هزینه های درمانی ورزشکاران نیست. متولی این کار فدراسیون پزشکی ورزشی 
است و مسائل درمانی توسط این فدراسیون انجام می شود. درباره بحث حدادی هم همین اتفاق رخ داد و موضوع اعزام او در 

کمیسیون مربوطه تایید شد و او اعزام می شود. ما باید در کنار قهرمانان باشیم و باید دغدغه آنها را درک کنیم.

اضافه شدن کمیته ملی المپیک به اعضای مجمع فدراسیون فوتبال
فدراسیون کشتی اعالم کرد بیســتمین دوره رقابت های لیگ برتر آزاد و فرنگی جام یادگار امام)ره(با 

رعایت کامل پروتکل های بهداشتی و بدون تماشاگر برگزار می شود.
بر اســاس برنامه اعالمی، هفته اول از دور رفت لیگ برتر کشــتی فرنگی در گروه الف روزهای سه شنبه و چهارشنبه 
هفته جاری و هفته اول دور رفت مســابقات لیگ برتر کشتی آزاد در گروه الف روزهای پنج شنبه و جمعه هفته جاری و 

در سالن ۱۲ هزار نفری آزادی تهران برگزار می شود.
بر اســاس مجوز معاونت بهداشت وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی این مسابقات می بایست با رعایت 
کامل پروتکل های بهداشتی برگزار شود و تمامی افراد حاضر در این مسابقات اعم از کشتی گیران، مربیان، داوران و 
کادر اجرایی با انجام تست های مخصوص و مجوز فدراسیون کشتی و سازمان لیگ در این رقابت ها حضور خواهند 

داشت.
حضــور خبرنــگاران در این رقابت ها نیز به صورت محدود، با انجام تســت و رعایت پروتکل های بهداشــتی و مجوز 
فدراســیون کشتی و سازمان لیگ خواهد بود.محمد بنا و غالمرضا محمدی سرمربیان تیم های ملی کشتی فرنگی و آزاد 
نیز از نزدیک ناظر این مسابقات خواهند بود. این رقابت ها بدون تماشاگر برگزار می شود و عالقمندان به کشتی می توانند 

مسابقات را به صورت مستقیم از رسانه ملی به تماشا بنشینند.

برگزاری رقابت های لیگ برتر کشتی بدون حضور تماشاگران

*با پیشــنهاد علی بازیار مسئول کمیته کشــتی های سنتی و ساحلی و موافقت 
فدراســیون کشــتی، محمد نادری به عنوان ســرمربی تیم ملی کشتی ساحلی 
کشورمان منصوب شد. نادری مدال طالی چندین دوره رقابت های کشتی ساحلی 

جهان و مدال برنز کشتی آزاد بزرگساالن آسیا را در کارنامه ورزشی خود دارد.
*ســه کماندار ریکرو و کامپوند برای شرکت در مســابقات آزاد ترکیه صبح روز 
چهارشنبه عازم این مسابقات می شوند.مسابقات آزاد ترکیه در رشته های ریکرو و 
کامپوند با حضور تیم های هلند، اســپانیا، ایتالیا، اسلووانی، ترکیه، بلژیک، روسیه 
و... از ۱۱ تا ۱۳ مهر در آنتالیا ترکیه برگزار می شــود که از ایران میالد وزیری در 
رشته ریکرو و صالح پالیزبان و حسام الدین کوثر در کامپوند به مربیگری جبرئیل 

عبادی و رسول جوان )سرپرست تیم( در این تورنمنت حضور خواهند داشت.
* معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش که اخیرا با رئیس فدراسیون کشتی 
به اختالف خورده بود، با علیرضا دبیر دیدار کرد. کمبود بودجه کشتی و همچنین 
واریز حداقلی برای این فدراســیون از ســوی وزارت ورزش، محلی برای اختالف 
بین علیرضا دبیر و ژاله فرامرزیان، معاون مالی وزیر ورزش شــده بود.این اختالف 
تا جایی پیش رفته بود که حتی پاداش قهرمانان کشــتی در سال 97 هم در دو 
ماه اخیر با وجود واریز به حســاب وزارت ورزش، هنوز پرداخت نشده است.بعد از 
انتقادهای اخیر علیرضا دبیر از عملکرد فرامرزیان و کمبود بودجه کشتی، باالخره 
معاون وزیر ورزش از در صلح وارد شــده و دیروز در فدراســیون کشــتی حاضر 
شده است.فرامرزیان ابتدا به همراه رئیس فدراسیون کشتی از خانه کشتی شهید 
ابراهیم هادی که به تازگی مورد باز سازی و نو سازی کامل قرار گرفته، بازدید کرد. 
معاون وزیر ورزش در ادامه در جلســه ای با علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی 
حضور یافت و در مورد مســائل مختلف از جمله مشکالت ورزش اول کشور بحث 

و تبادل نظر کرد.

خواندنی از ورزش ایران

وداع استقالل با لیگ قهرمانان 

برتری پرسپولیس مقابل السد قطر در دقایق پایانی
نماینده فوتبال ایران به جمع 4 تیم برتر غرب آسیا راه یافت

برنامه پخش زنده مسابقات ورزشی از تلویزیون

اخبار کوتاه از فوتبال

حدیث دشت عشق

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهــی موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 139960322001000114 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زاهدان تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای شــمس  الحق نعیمی براهوئی فرزند عیدو به شــماره شناسنامه 
335 صادره از زاهدان در ششــدانگ یکباب مغازه به مســاحت 17/60 متر مربع قسمتی از پالک 
3469 - اصلی واقع در بخش یک بلوچستان شهر زاهدان کوچه بازارچه بن بست منشعبه از خیابان 
جامی خریداری از مالک رســمی آقای نوراهلل مسرت محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت 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: دوشنبه 1399/7/7 

تاریخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه 1399/7/22
حسینعلی مالیی - رئیس ثبت اسناد و امالک زاهدان

م الف 496

آگهی فقدان سند مالکیت
ســند مالکیت ششــدانگ یک باب خانه پالک یک فرعی از 4812 و 4813 و یک فرعی از 
4814 و 4814 بخش 2 قزوین ذیل ثبت 14622 صفحه 271 دفتر جلد 73 و شــماره چاپی 
070239 به نام آقای حیدر دودانگه صادر و تســلیم گردیده است سپس نامبرده چهار دانگ 
مشــاع از ششدانگ مورد ثبت را طی سند شماره 114372 مورخ 88/8/17 دفتر 3 قزوین به 
آقایان عبدالعلی توکلی و عین اله کریمی بالسویه انتقال یافته است مورد ثبت طی سند رهنی 
شماره 148959 مورخ 88/8/23 دفتر 29 قزوین در رهن بانک پارسیان می باشد حالیه آقای 
مصطفی هاشمی شالی با وکالتنامه رسمی شماره 25915 مورخ 98/11/7 دفتر 80 قزوین از 
ســوی آقایان عبدالعلی توکلی و عین اله کریمی و آقای حیدر دودانگه نسبت به سهم خود با 
ارائه دو برگ فرم شــهادت شهود مدعی فقدان سند به علت سهل انگاری گردیده و تقاضای 
صدور ســند مالکیت المثنی خود را نموده که مراتب به اســتناد ماده 120 آئین نامه اصالحی 
قانون ثبت اعالم می گردد تا هرکس به نحوی از هر انحاء نسبت به ملک مذکور حقی داشت 
و یا معامالتی به نفع او شــده و یا مدعی وجود سند نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی 
تا مدت ده روز ضمن مراجعه به این اداره اعتراض خود را با ارائه اصل سند مالکیت و سند و 
سند معامله تسلیم نماید و چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراض به این اداره نرسد و یا در صورت 
اعتراض اصل ســند مالکیت ارائه نشود اداره ثبت المثنی سند مالکیت را طبق مقررات صادر 

و به متقاضی تسلیم خواهد کرد. این آگهی در یک نوبت به شرح ذیل منتشر خواهد شد.
شعبان عسگری
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قزوین

آگهی فقدان سند مالکیت
ســند مالکیت ششدانگ عرصه و اعیان یک واحد آپارتمان مسکونی به شماره قطعه 3 و 
مســاحت 55/86 مترمربع تحت پالک 7049 فرعی از 3156 فرعی از 38 اصلی بخش 
5 قزوین، ذیل شــماره ثبت 110565 صفحه 196 دفتر 679 و شــماره چاپی 510580 
ســری د ســال 91 به نام خانم اعظم پوریوسف صادر و تسلیم گردیده است و به موجب 
ســند رهنی شماره 18127 مورخ 94/11/06 دفتر 23 قزوین به نفع بانک ملت مدیریت 
شــعب استان قزوین در رهن می باشــد حال مالک با ارائه دو برگ فرم شهادت شهود به 
وارده 68022058 مورخ 99/06/29 مدعی فقدان ســند به علت ســهل انگاری در حین 
اسباب کشــی گردیده و تقاضای صدور ســند مالکیت المثنی خود را نموده که مراتب به 
استناد ماده 120 آئین نامه اصالحی قانون ثبت اعالم می گردد تا هرکس به نحوی از هر 
انحاء نســبت به ملک مذکور حقی داشــت و یا معامالتی به نفع او شده و یا مدعی وجود 
ســند نزد خود باشد از تاریخ انتشــار این آگهی تا مدت ده روز ضمن مراجعه به این اداره 
اعتراض خود را با ارائه اصل ســند مالکیت و سند و ســند معامله تسلیم نماید و چنانچه 
ظرف مدت مقرر اعتراض به این اداره نرســد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
ارائه نشــود اداره ثبت المثنی ســند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضیان تسلیم 

خواهد کرد این آگهی در یک نوبت به شرح ذیل منتشر خواهد شد.
علی شهسواری 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه ۲ قزوین 

آگهی حصر وراثت
نظر به عنایت خانم رقیه موســوی فرزند میرکاظم شــرح درخواستی که در این شورا تحت 
شماره 109/99 ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده اعالم داشته است 
که شــادروان آقای محمد فراجی مهربانی فرزند حیدر و با شناســنامه شــماره 81 صادره از 
ســراب در تاریخ 98/11/12 در محل اقامت دائمی خود واقع در کهریزک فوت نموده و ورثه 

حین الفوت نامبرده عبارتند از:
1- خوانده رقیه موسوی فرزند میرکاظم بشماره شناسنامه 77 صادره از مهربان همسر متوفی
2- آقای محمود فراجی مهربانی فرزند محمد شــماره شناســنامه 27694 صادره شــهرری 

پسر متوفی
3- خانم مرضیه فراجی مهربانی فرزند محمد شــماره شناســنامه 27693 صادره از شهرری 

دختر متوفی
4- خانم راضیه فراجی مهربانی فرزند محمد شماره شناسنامه 1268 صادره از شهرری دختر متوفی
5- خانم راحله فراجی مهربانی فرزند محمد شماره شناسنامه 832 صادره از شهرری دختر متوفی

و الغیر. و اینک این شــورا پس از انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت 
آگهی می نماید تا چنانچه کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشد از 
تاریخ انتشار آگهی ظرف زمانی یک ماه به این شورا مراجعه و ارائه نماید وگرنه گواهی حصر 

وراثت نسبت به نامبردگان مذکور صادر خواهد شد.
رئیس شعبه ۱ شورای حل اختالف کهریزک م الف720

آگهی فقدان سند مالکیت
به نام: خانم رقیه عیوضی کهنموئی

آدرس: شــهرری 35 متری کوچه ارشــاد خ شهید جعفر پاک طینت خ حســین یزدانی خواه پالک 185 
طبقه ششم

با تســلیم دو برگ استشهاد مصدق به شــماره 71893 - 1399/6/12 دفترخانه 3 شهرری بشرح وارده 
به شــماره 4011146 مورخ 1399/6/12 اعالم نموده که ســند مالکیت ششدانگ یکدستگاه آپارتمان به 
شــماره 48923 فرعی از 123 اصلی مفروز و مجزا شده از 46496 فرعی از اصلی مذکور قطعه 7 واقع در 
بخش 12 ناحیه 2. حوزه ثبت ملک شــهرری استان تهران به مساحت 13/044 متر مربع بانضمام انباری 

به مساحت 361 متر مربع پارکینگ به مساحت 10/75 متر مربع
مشخصات مالکیت:

مالکیت رقیه / عیوضی کهنموئی فرزند محمد شــماره شناسنامه 4 تاریخ تولد 1343/5/2 صادره از اسکو 
دارای شماره ملی 1709709261 با جز سهم 6 از کل سهم 6 به عنوان مالک شش دانگ عرصه و اعیان 
عرصه و اعیان، موضوع ســند مالکیت تعویضی به شماره چاپی 411434 سری ج سال 97 با شماره دفتر 
الکترونیکی الکترونیک 139820301024000251 ثبت گردیده اســت و ایشــان اعالم داشته است سند 

مالکیت مفقود و درخواست سند المثنی نموده است.
لذا طبق ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی می شود تا هرکس نسبت به ملک مورد 
آگهی معامله ای کرده یا مدعی وجود ســند مالکیت نزد خود می باشد باید تا ده روز پس از انتشار آگهی به 
این اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید و اگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اداره ثبت 

المثنی سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
سیدمهدی المعی
م الف 722 رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرری

آگهی فقدان سند
چون خانم ناهیده معصــوم زاده قزل قیه مالک کامیون باری فلزی مدل 1385 به 
 NAB9505045B010174 شــماره انتظامی 91-914 ع 76 با شماره شاســی
شماره موتور 90692100467170 به علت فقدان سند تقاضای صدور سند المثنی 
نموده اســت لذا چنانچه هرگونه ادعایی در مورد خودروی مذکور وجود دارد ظرف 
مدت 15 روز از تاریخ نشــر آگهی با در دست داشتن مدارک کافی به دفتر فروش 

شرکت ایران خودرو دیزل واقع در تهران کیلومتر 8 جاده ساوه مراجعه نمایند.

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل نشتا شمال سهامی خاص
به شماره ثبت ۷۱6 و شناسه ملی ۱۰۷6۰۱۱۷868

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/12/7 برابر تاییدیه شماره 16/2/25729 مورخ 
1398/4/1 اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان تنکابن تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس شرکت از 
آدرس قبلی به آدرس جدید واقع در اســتان مازندران، شهرستان تنکابن، بخش نشتا، دهستان تمشکل، روگر 
محله، خیابان تمشکل، خیابان 15 خرداد، پالک 0 طبقه همکف، کدپستی 4683467472 تغییر یافت و ماده 

مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران
شناسه آگهی: )1001368( مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تنکابن 

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 139960326005000491 - مورخ 1399/6/27 هیئت اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک نهاوند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی فرانک عادلی چراغ به شــماره 
ملی 3950376917 - صادره از نهاوند فرزند اله مراد در ششــدانگ یک باب ســاختمان به 
مســاحت 225/77 متر مربع تحت قســمتی از پالک 3791 - اصلی بخش یک حوزه ثبتی 
شهرســتان نهاوند که حقوق ارتفاقی ندارد خریداری از مالک رسمی جهان بانو قیاسی محرز 

گردیده است.
لــذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی 
که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مــدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: دوشنبه 1399/7/7    تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه 1399/7/23

م الف 702
محمدعلی جلیلوند
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نهاوند

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 139960326005000492 - مورخ 1399/6/27 هیئت اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حــوزه ثبت ملک نهاوند تصرفات مالکانه بالمعارض صفیه غالمی عبدحســین به شــماره 
شناسنامه 17 به شماره ملی 4209894338 - صادره از نورآباد فرزند محمدرضا در ششدانگ 
یک باب ســاختمان به مســاحت 280/44 متر مربع تحت قسمتی از پالک 3791 - اصلی 
بخش یک حوزه ثبتی شهرســتان نهاوند که حقوق ارتفاقی ندارد خریداری از مالک رسمی 

جهان بانو قیاسی محرز گردیده است.
لــذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی 
که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مــدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: دوشنبه 1399/7/7     تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه 1399/7/23

م الف 703
محمدعلی جلیلوند
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نهاوند

واکنش سرمربی زنیت به احتمال پارگی رباط صلیبی آزمون
سرمربی زنیت بعد از مصدومیت شدید مهاجم ایرانی واکنش نشان داد.

شنبه شب گذشته از هفته نهم لیگ برتر روسیه، زنیت در ورزشگاه خانگی 
خود میزبان اوفا بود و به پیروزی 6 بر صفر دســت یافت. در این بازی، ســردار 
آزمون از ابتدا در ترکیب حضور داشــت و موفق شــد ۲ گل به ثمر برساند.در 
دقایــق رو به پایان این دیدار، مهاجم ایرانی دچار مصدومیت شــد و باالجبار 
زمین را با برانکارد ترک کرد.سرگی سیماک، سرمربی زنیت در پاسخ به سؤال 
خبرنگار روســی مبنی بر اینکه احتمال دارد مصدومیــت آزمون پارگی رباط 
صلیبی باشد، گفت: امکان دارد. هنوز نوع مصدومیتش مشخص نیست. پای او 
به شــدت ضربه خورد.وی ادامه داد: نمی توان پیش بینی کرد چه اتفاقی افتاده 
است. ما از این مصدومیت آزمون ناراحت هستیم. باید منتظر جواب آزمایشات 
باشیم ممکن اســت تنها یک ضربه کوچک باشد و یا ممکن است مصدومیت 

شدیدی باشد.
توطئه اعراب و اسرائیل به زمین فوتبال رسید

یک رســانه اماراتی از توافق باشــگاه النصر با یک بازیکن از سرزمین های 
اشغالی خبر دادند.

روزنامه  البیان امارات نوشــت که ضیاء الســبع بازیکن گوانگژوی چین با 
باشگاه النصر امارات به توافق رسیده و برای امضای قرارداد نهایی وارد این کشور 
شده تا رسما نخستین بازیکن صهیونیست شاغل در لیگ کشورهای عربی باشد. 
دســتمزد این بازیکن ۲7 ساله ساالنه سه میلیون دالر است و به نظر می رسد 
باشــگاه النصر دبی برای این انتقال که یک اقدام کامال سیاسی به نظر می رسد 
هزینه ســنگینی پرداخت می کند. این بازیکن صهیونیست در صفحه شخصی 
خود اعالم کرده برای پیوســتن به باشــگاه النصر راهی دبی شده اما مسئوالن 
باشگاه اماراتی هنوز واکنشــی به انتشار این خبر نشان نداده اند. رژیم اشغالگر 
قدس و امارات چندی پیش برای عادی  سازی روابط به توافق رسیدند و اکنون 

به نظر می رسد این اتفاق در حوزه ورزش نیز در حال رخ دادن است.
آخرین اخبار نقل و انتقاالت فوتبال باشگاهی ایران

*ابوالفضل عباســی دروازه بان فصل گذشــته گل گهر، با قراردادی ۲ ساله به 
ملوان پیوست.

*علــی عبداهلل زاده که فصل قبل در تیم پــارس جنوبی توپ می زد برای لیگ 
بیستم با نفت آبادان به توافق رســید و قرارداد همکاری بست. عبداهلل زاده که 
ســابقه بازی در نفــت آبادان را در کارنامه دارد، به همــراه تیم ملی امید ایران 
در مقدماتی المپیک تابستانی ۲۰۱6 نیز حضور داشته است .عبداهلل زاده اولین 

ورودی نفت برای لیگ بیستم فوتبال است.
*محمد نوری، کاپیتان ۳8 ساله ســابق پرسپولیس و پارس جنوبی تازه ترین 
خرید عبداهلل ویســی برای پیکان محسوب می شــود که دیروز بعد از توافق با 
این باشــگاه، قرارداد خود را برای فصل بیستم با فیروزه پوشان به امضا رساند. 
اســماعیل بابایی، پوریا آریاکیا، حســین حیدری، رضا جبیره، محمد دریس، 
محمدامین درویشی، معین عباســیان، مهدی شریفی و محمد نوری تا کنون 
جذب پیکان شــده اند و شــهریار مغانلو، امیرحسین کریمی، مهران موسوی و 
فراز امامعلی از جمع شــاگردان ویسی جدا شده اند. ضمن اینکه وضعیت ادامه 
همکاری ماهان رحمانی و سعید واسعی در فصل آینده با این تیم نیز نامشخص 

است.
*امیرقلعــه نویی بعد از جدایی یکی دو بازیکن از خطوط کناری تیمش ، دیروز 
یک دفــاع چپ را به گل گهر اضافه کرد و رضا شــربتی بازیکن چپ پا و ۲۵ 
ساله فصل گذشته فوالد خوزســتان با عقد قراردادی به این تیم پیوست. گل 
گهر در حالی با شــربتی به توافق رســید که گفته می شود این تیم یک دفاع 
راســت را هم به احتمال زیاد از فوالد خواهد گرفت. فرزاد جعفری دفاع راست 
فصل گذشته فوالد گزینه نزدیک به این تیم است. همچنین عصر دیروز آرمین 
سهرابیان با عقد قراردادی به گل گهر سیرجان پیوست و شاگرد امیر قلعه نویی 

در این تیم شد.
*از باشگاه تراکتور نیز خبر می رسد، ساسان انصاری مهاجم این تیم در روزهای 
گذشته درخواست دریافت رضایت نامه از باشگاه کرده است و این بازیکن نیز به 
احتمال فراوان به زودی از جمع شاگردان منصوریان جدا خواهد شد. از سپاهان 

به عنوان مقصد بعدی انصاری نام برده می شود.
*محمدامین رضایی دروازه بان فصل گذشــته نســاجی مازندران با نظر وحید 
بیاتلو ســرمربی تیم فوتبال ماشین  سازی صبح دیروز با حضور در دفتر باشگاه 
و پس از مذاکره و توافق با حســن آذرنیا، با امضای قرارداد رســمی به این تیم 

ملحق شد.

دوشنبه 7 مهر 1399
هفته سوم لیگ برتر انگلیس

*فوالم......................................................استون ویال)ساعت ۲۰:۱۵- شبکه ورزش(
*لیورپول..............................................................آرسنال)ساعت ۲۲:۳۰- شبکه سه(

یادی از شهید مدافع حرم محمد طحان
اهمیت شهید به ادای حق مردم

شهید مدافع حرم محمد طحان ۲9 دی ماه 
ســال 6۱ در ســمنان به دنیا آمد. وی فرمانده 
گروهان دژبانی و تشــریفات در تیپ ۱۲ سپاه 
قدس بود. وی ۱۵ آبان سال ۱۳9۴ در عملیات 
مستشاری در اســتان حلب سوریه به شهادت 
رســید. وی حساسیت ویژه ای به نماز اول وقت 
و همچنین رعایت حقوق دیگران داشت که در 
وصیت نامه اش به خوبی دیده می شود. آنچنان که 

همسر شهید در مصاحبه ای درباره دستگیری از بیچارگان، انجام اعمال نیک 
و دوســتی با مردم، گفته بود: به دیگران خیلی کمک می کرد و دست آنها را 

می گرفت و اهل بخشش بسیار بود.
شهید مدافع حرم محمد طحان در بخشی از وصیت نامه اش خطاب به پدر 
و مادرش نوشته بود: »از شما پدر و مادر عزیزم تشکر می کنم شما باعث شدید 
که من در این عرصه پا بگذارم و از شما خواهش می کنم در غم فراق من گریه 
نکنید و همانند کوه اســتوار باشید و از همسر و فرزندم خوب مواظبت کنید. 
خواهرم بعد از مرگــم خواهش می کنم برایم گریه نکن و مانند حضرت زینب 
صبر پیشــه کن. در این مدت عمرم نگذاشتم تا آنجا که می شود نمازی از من 
قضا شــود و بر گردنم باشد ولی احتیاطا و بی زحمت در صورت توان یک سال 
نماز و ۵۰۰ هزار تومان رد مظالم بپردازید، امکان دارد در کودکی شــیطنتی 
کرده باشم که نتوانسته باشم نسبت به افراد حق آنها را ادا کنم خداوند از حق 

خود می گذرد اما از حق الناس نمی گذرد.«

دومیــن رزمایــش »مواســات، همدلی و 
کمک های مومنانه« بــا همکاری جمعیت هالل 
 احمر و ســپاه حضرت جواداالئمه )ع( خراسان 
شمالی در چهلمین ســالگرد دفاع مقدس در 

بجنورد برگزار شد. 
و  ســازندگی  جهــاد  قــرارگاه  جانشــین 
انقالب  پاسداران  محرومیت زدایی )قرب کوثر( ســپاه 

اســالمی گفت: رزمایش مواســات مجاهدت است و 
مطمئن باشیم این مجاهدت و ایستادگی ها به زودی با 

گشایش و پیروزی همراه خواهد شد.
سرتیپ علی اســتاد حسینی ، در حاشیه رزمایش 
مواسات خراسان شــمالی اظهار کرد: در شرایطی که 
دشمنان فشــار آورده اند، یکی از مواردی که می تواند 
اثرات این فشار را کاهش دهد رزمایش مواسات است 

که مردم از طریق هالل احمر، کمیته امداد، ســپاه و 
دیگر نهادهای مردمی به محرومان کمک کنند.

وی با اشاره به توزیع صدها هزار بسته معیشتی در 
سطح کشــور و شیوع کرونا و آسیب دیدن بسیاری از 
کسب و کارها بیان کرد: اکنون خط مقدم جبهه نبرد 
کمک به مستضعفان است و باید در این مسیر همراه 

باشیم تا از مشکالت عبور کنیم.

رزمایش مواسات، همدلی و کمک های مؤمنانه در بجنورد

معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری 
ویژه کاشان گفت: مهر ســال 99 هیچ گونه مراسم 
و برنامه ای با عنــوان قالی شــویان نداریم و تنها 
دو شــب عــزاداری در فضای باز صحن آســتان 
حضرت ســلطان علی ابن محمد باقر)ع( با رعایت 
دستورالعمل های بهداشتی به صورت محدود برگزار 

می شود. 
عباسعلی قپانی پور ، در نشست برنامه ریزی و هماهنگی 
عزاداری حضرت ســلطان علی ابن محمدباقر)ع(  مراســم 
تصریح کــرد: با توجه بــه اعالم خطر وضعیــت قرمز در 
شهرســتان کاشان و بر اساس تصمیم ســتاد ملی مبارزه 
با کرونا، تمامی برنامه های مرتبط با آیین قالی شــویان در 
جمعه دوم و سوم مهرماه لغو است و درهای حرم و صحن 
بسته خواهد بود. وی افزود: شب های چهارشنبه و پنجشنبه 
نیز تنها به مدت دو ســاعت مراسم عزاداری و سخنرانی با 
کنترل شدید مسائل بهداشتی و مباحث امنیتی در صحن 
آستان مبارک آن حضرت صورت می گیرد، هرگونه اسکان 
موقت در منطقه اردهال ممنوع اســت، همه مســیرها و 
راه های منتهی مسدود می شود و از ورود افراد غیربومی به 
منطقه جلوگیری خواهد شد. آیین سنتی مذهبی موسوم به 
قالی شویان ساالنه در دومین جمعه مهرماه به یاد شهادت 
امامــزاده علی ابن محمد باقر)ع( با شــور و غوغایی وصف 
ناپذیر به میزبانی آســتان مقدس ایشان در مشهد اردهال 
کاشــان برگزار می شود. ســومین جمعه مهرماه نیز اهالی 
روستای نشــلج کاشــان در قالب آیینی سنتی مذهبی با 
اجرای شبیه خوانی و سینه زنی در آستان مقدس به سوگ 
شهادت امامزاده علی ابن محمد باقر)ع( می نشینند که به 

جمعه نشلجی ها معروف شده است.

تفاهم نامه چهار جانبه میان ســازمان منطقه 
آزاد کیش، معاونت علمی و فنی ریاست جمهوری، 
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات و شرکت 
کاربردهای نسل  از  رونمایی  ایرانسل، در مراسم 

پنجم منعقد شد. 
در بخشــی از  ایــن مراســم که در پژوهشــگاه 

ارتباطات و فناوری اطالعات برگزار شــد،  محمد جواد 
آذری جهرمی،  وزیر ارتباطات،  در سخنان خود با اشاره 
به برنامــه جامع »ایران هوشــمند« گفت: حمل ونقل 
هوشــمند شــهری به عنوان پایلوت در جزیره کیش 

طراحی و اجرا خواهد شد.  
گفتنی اســت این تفاهم نامه در بســتر ۵G نسل 

پنجم ارتباطات،  به امضا رســیده است. بر این اساس، 
حمل ونقل هوشــمند با استفاده از ظرفیت فناوری های 
نوین در جزیره کیش به صورت آزمایشی، عملیاتی شده 
و از قابلیت های اینترنت اشــیا نیز در این حوزه استفاده 
می شود. تجربیات این طرح پایلوت می تواند برای تسری 

خدمات ۵G به سایر شهرهای ایران کمک کند. 

 وزیر ارتباطات:

کیش نمونه ای از حمل ونقل هوشمند شهری در کشور می شود
مراسم قالی شویان فین کاشان 

امسال برگزار نمی شود
۲ مرزبان در خوزستان به شهادت رسیدند

فرمانده مرزبانی اســتان خوزســتان گفت: دو نفر از مرزبانان 
جمهوری اســالمی ایران در خوزستان در درگیری با اشرار مسلح به 

درجه رفیع شهادت نائل آمدند. 
سرتیپ لطفعلی پاکباز گفت: عصر روز شنبه یک گشت دریایی مرزبانی در 
هورالعظیم مشغول گشت زنی و انجام ماموریت های محوله بود که  اشرار مسلح 

در این هور با آنان درگیر شدند.
وی اظهار داشــت: در این درگیری مســلحانه سروان مقداد بویر و استوار 
عبداهلل مومن زاده از پرســنل هنگ مرزی دشت آزادگان به شهادت رسیدند و 
یک نفر دیگر از پرســنل این مرزبانی مجروح که به بیمارستان منتقل و تحت 
مداوا قرار گرفت. فرمانده مرزبانی استان خوزستان اضافه کرد: در این درگیری 
 اشرار مســلح نیز متحمل خسارات و تلفاتی شدند. وی گفت: شهادت این دو 
نیرو نه تنها عزم و اراده پرســنل جان برکف مرزبانی در دفاع از کیان اسالمی 
را کم نخواهد کرد بلکه آنان مصمم خواهند شــد با تمام توان و قدرت بیشتر 
ضمن حفظ و حراست از مرزهای جمهوری اسالمی ایران با  اشرار و قاچاقچیان 
حاضر در مرزها برخورد قاطعی انجام دهند. پاکباز اضافه کرد: نیروهای مرزبانی 
هیچگاه اجازه نخواهند داد که اشرار و قاچاقچیان خللی در مرزها به وجود آورند 

و یا موجب سلب امنیت و آسایش مردم شوند.

پرستار مدافع سالمت در بوشهر 
آسمانی شد

» زهرا رگبار« پرستار بیمارستان شهدای خلیج فارس شهر بوشهر 
بر اثر ابتال به کرونا به خیل شهدای مدافع سالمت پیوست. 

به گزارش ایرنا، شــهیده رگبار از کارکنان ایثارگر و خدوم پرستاری مرکز 
آموزشی درمانی شــهدای خلیج  فارس بوشهر بود که درحین خدمت به مردم 

برای مبارزه با ویروس کرونا به این بیماری مبتال شد.
این شــهیده مدافع سالمت در هفته های اخیر بر اثر ابتال به بیماری کووید 
۱9 در بیمارستان شهدای خلیج فارس بستری بود که با وجود تالش پزشکان و 

کادر درمان این بیمارستان جان خود را نثار خدمت به همنوعان کرد.
از زمان شــیوع ویروس کرونا تاکنون پنج پزشــک و دو پرستار و بهیار از 
اســتان بوشهر در حین ارائه خدمت به بیماران مبتال به کرونا، جان خود را فدا 

کرده و به جمع شهدای مدافع سالمت پیوسته اند.
پیش از این شهیدان پزشک فخری متخصص بیهوشی، خضر خلیلی پزشک 
عمومی، مهدی سروســتانی متخصص مغز و اعصاب، نادر حیدریانی داروساز و 
همایون فیوض پزشــک عمومی و زهرا عبداللهی کارســناس بهیاری از اهالی 

استان بوشهر در راه مبارزه با بیماری کرونا جان خود را از دست داده بودند.  

زائران اربعین به مرز شلمچه
 مراجعه نکنند

مسئول کمیته اسکان و تغذیه و جذب مشارکت های ستاد اربعین 
در شــلمچه گفت: مرزهای مشــترک ایران و عراق تا پس از اربعین 

حسینی بسته است و زائران اربعین به مرزشلمچه مراجعه نکنند. 
مکــی یازع، در گفت  وگو با ایرنا اظهار داشــت: هیچگونه تمهیداتی برای 
پذیرایی از زائران اربعین حســینی در مرز بین المللی شلمچه پیش بینی نشده 

است و افرادی که به مرز مراجعه می کنند برگشت داده می شوند.
وی به بازگشت دادن سه دستگاه اتوبوس حامل زائران اربعین از مرزشلمچه 
به شــهرهای مبدا حرکت آنها در روز شنبه  اشــاره کرد و افزود: هموطنان از 
حرکت به ســمت مرز شلمچه برای شــرکت در راهپیمایی اربعین خودداری 
کنند. مسئول کمیته اســکان و تغذیه و جذب مشارکت های ستاد اربعین در 
شلمچه به جمع آوری شش موکب در مسیر جاده بندرماهشهر به سمت آبادان 
و از خرمشهر به سمت شلمچه  اشاره کرد و گفت: هیچگونه مجوزی برای ورود 
به عراق به صورت انفرادی و یا دســته جمعی به دلیل شرایط خاص کرونایی 

صادر نخواهد شد. 

زوج یزدی هزینه ناهار اربعین را
 به آزادی زندانیان اختصاص دادند

رئیس  ستاد دیه اســتان یزد گفت: زوج یزدی هزینه 300 میلیون 
ریالی پذیرایی و پخت ناهار روز اربعین حسینی امسال خود را به دلیل 
شیوع ویروس کرونا به آزادی زندانیان جرایم غیرعمد اختصاص دادند. 
اسالم افشــون، در گفت و گو با ایرنا افزود: این خیران که  تمایل نداشتند 
نامشــان فاش شود، هدف از این اقدام خداپسندانه را ترویج فرهنگ حسینی و 

کمک به آزادی زندانیانی اعالم کردند.
وی ادامه داد: طرح »هر هیئت آزادی یک زندانی« پویشی مردمی است که 
به همت ستاد دیه، سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری و خانه صلح 

و اندیشه یزد در سطح استان برگزار می شود.
از ابتدای ماه محرم سال جاری تاکنون۴۰ مددجوی جرایم غیرعمد مالی با 
یک میلیارد و ۱7۰ میلیون تومان کمک هیئت های مذهبی یزد از زندان آزاد و 

به آغوش خانواده های خود بازگشته اند.
هم اکنــون ۲۲۵ زندانی جرایم غیرعمد مالی در زندان های اســتان بســر 

می برند که برای آزادی آنها ۵9 میلیارد و 8۰۰ میلیون تومان نیاز است.
مجوز استخدام ۲ هزار معلم تربیت بدنی صادر شد

معاون تربیت بدنی و ســالمت وزیر آموزش و پرورش گفت: مجوز 
استخدام دو هزار معلم تربیت بدنی و ۸۵0 مراقب سالمت برای مدارس 

کشور اخذ شده است. 
مهرزاد حمیدی، در نشست مشــترک اعضای شورای معاونین اداره کل و 
روسای ادارات آموزش و پرورش خراسان رضوی در مشهد افزود: نظر به اهمیت 
سالمت و ورزش دانش آموزان جذب و استخدام این تعداد معلم و مراقب سالمت 
به زودی برنامه ریزی خواهد شد. وی ادامه داد: آموزش و پرورش در بازگشایی 
مــدارس و برگزاری کالس های درس به صــورت حضوری یا غیرحضوری تابع 
تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا است و در هر صورت پروتکل های بهداشتی 
در مدارس باید به طور کامل رعایت  شــود. معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: 
مجموعه فعالیت های آموزش و پرورش خراســان رضوی همچون تهیه نقشــه 
یادگیری استان و طراحی ســامانه راهبران آموزشی تربیتی برای اولین بار در 

کشور  انجام می شود.

برخورد موتورسیکلت با کامیون
 ۳ کشته بر جای گذاشت

رئیس پلیس راه شمال استان کرمان از برخورد موتورسیکلت با 
کامیون در محور بافت به َخبر و کشــته شدن سه نفر و مجروح شدن 

یک نفر خبر داد. 
ســرهنگ علی رضایی، افزود: حدود ساعت ۱۰ صبح دیروز با اعالم یک فقره 
تصادف بین  یک دســتگاه موتورسیکلت با کامیون در محور بافت– بخش َخبر، به 
 مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ بالفاصله پلیس و عوامل امدادی در صحنه حاضر شدند.

وی ادامه داد: متاســفانه در این حادثه راکب و دو سرنشــین موتورسیکلت کشته 
و یکی از سرنشــینان موتورســیکلت به شــدت مجروح و به مراکز درمانی منتقل 
شد.رئیس پلیس راه شمال استان در پایان بیان کرد: علت حادثه توسط کارشناسان 

پلیس راه در دست بررسی است.

سرویس ورزشی-
تیم فوتبال پرســپولیس ایران با برتری برابر السد قطر جواز 

حضور در جمع 4 تیم برتر غرب آسیا را به دست آورد.
در یکی از دیدارهای مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا روز 
گذشته تیم های پرسپولیس ایران و السد قطر به مصاف هم رفتند که این 
بازی با نتیجه یک بر صفر به سود پرسپولیس تمام شد. به این ترتیب تیم 
پرسپولیس به عنوان تنها نماینده ایران راهی مرحله یک چهارم نهایی این 
رقابت ها شــد. در این بازی که از ساعت ۱7:۱۰ در ورزشگاه »اجوکیشن 
سیتی« قطر آغاز شد، عیسی آل کثیر )88( برای پرسپولیس گلزنی کرد 
تا ناجی سرخپوشــان ایران در دقایق پایانی شود. در این مسابقه آل کثیر 
و وحید امیری از داور کارت زرد گرفتند و ســیامک نعمتی هم با دریافت 

کارت قرمز مستقیم از زمین اخراج شد.
یحیی گل محمدی ســرمربی پرسپولیس تیمش را در این مسابقه با 
ترکیب حامد لک، شــجاع خلیل زاده، بشار رســن )8۴- امید عالیشاه(، 
محمدحسین کنعانی، احمد نورالهی، احسان پهلوان )8۴- مهدی عبدی(، 
 وحید امیری، میالد ســرلک )8۴- کمال کامیابی نیا(، عیســی آل کثیر
)9۰ - سیدجالل حسینی (،سعید آقایی و سیامک نعمتی وارد زمین کرد.

الســد هم با هدایت »ژاوی هرناندز« با ترکیب ســعد الشیب، سانتی 
کازورال، بوعالم خوخی، عبدالکریم حسن، طارق سلمان، محمد واد البیاتی، 
اکــرم عفیف، نام تائه هــی، بغداد بونجاح، پدرو میــگل و گلیرمه پای به 
میدان گذاشت. تیم السد نیمه نخست را با برتری نسبی بیشتری نسبت به 
پرسپولیس آغاز کرد. این تیم در دقیقه ۱۳ توسط »سانتی کازورال« هافبک 
اســپانیایی صاحب موقعیت خوبی شد که حامد لک این توپ را دفع کرد. 
پرســپولیس با دستور تاکتیکی گل محمدی بازی با پِرس از زمین خودی 
را در دستور کار داشت. این تیم در دقیقه ۱6 روی نفوذ سیامک نعمتی از 
ســمت راست، توسط بشار رسن در محوطه جریمه السد صاحب موقعیت 

خوب گلزنی شد که این فرصت از دست رفت.
یک دقیقه بعد احســان پهلوان از ســمت چپ دفاع السد نفوذ کرد و 
پاس مناســبی را برای وحید امیری فرستاد که مهاجم پرسپولیس توپ را 
مســتقیم به اوت زد. دیگر موقعیت تیم السد در دقیقه ۳۳ و روی ارسال 
عبدالکریم حســن برای بغداد بونجاح مهاجم این تیم ایجاد شد که حامد 
لک این توپ ارســالی را از آن خود کرد. بازیکنان دو تیم در نیمه نخست 
پر اشتباه ظاهر شدند و مرتکب خطای زیادی شدند. نکته قابل توجه نیمه 
نخســت اعتراض بازیکنان دو تیم به عملکــرد داور بازی بود. حتی ژاوی 
هرناندز ســرمربی اسپانیایی تیم السد هم در چند صحنه به شدت نسبت 
به عملکرد داور اعتراض داشت که با واکنش کمک داور چهارم و تذکر به 

او ختم شــد. بازی در نیمه دوم هم با برتری نسبی تیم السد آغاز شد اما 
بازیکنان دو تیم همچنان در ارســال پاس های ســالم اشتباهاتی داشتند. 
پرسپولیس به تدریج و با گذشت زمان، خطرناک تر نشان داد. در حالی که 
تیم السد تمرکز خود را روی ارسال های بلند و ضربات کرنر گذاشته بود تا 
بتواند از قدرت سرزنی بغداد بونجاح به گل برسد، این تیم پرسپولیس بود 

که دو بار تیرک دروازه حریف قطری را به لرزه در آورد.
تمرکز حمالت پرســپولیس در این نیمه بیشتر روی سمت چپ دفاع 
تیم السد بود و سرخپوشان از همین منطقه خطرساز شدند. ابتدا در دقیقه 
6۲ عیسی آل کثیر روی پاس بشار رسن درون محوطه جریمه السد توپ 
را بــه تیرک دروازه این تیم کوبید. این اتفاق در دقیقه 69 هم به شــکل 
مشابهی روی یک ضد حمله تکرار شد و تیرک دروازه السد بار دیگر مانع 
گلزنی آل کثیر شــد. این موقعیت هــم روی حرکت وحید امیری و پاس 
بشار رسن به دست آمد.یک دقیقه پیش از آن، »پدرو« بازیکن تیم السد با 
حرکت سعید آقایی در محوطه جریمه پرسپولیس سرنگون شده بود ولی 
داور این صحنه را پنالتی تشخیص نداد؛ در حالی که اعضای تیم السد به 

شدت به داور اعتراض داشتند.
در دقیقه 8۴ یحیی گل محمدی اقدام به سه تعویض همزمان کرد و 
کمال کامیابی نیا، مهدی عبدی و امید عالیشاه وارد زمین شدند. این تغییر 
روند بازی را بازهم به ســود پرسپولیس عوض کرد و در نهایت عیسی آل 
کثیر موفق شــد در دقیقه 88 با یک ضربه سر دروازه السد را باز کند. این 
ضربه کرنر را عالیشاه روی دروازه السد ارسال کرد.بعد از این گل سیامک 
نعمتی در دقیقه 9۱ از زمین بازی اخراج شد تا پرسپولیس وقت های تلف 

شده را با فشار و استرس بیشــتری دنبال کند ولی در نهایت برتری یک 
گله سرخپوشان باقی ماند و شــاگردان یحیی گل محمدی راهی مرحله 
یک چهارم نهایی شدند. قرار است مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان 
آسیا امروز قرعه کشی شود و حریف بعدی پرسپولیس بعد از قرعه کشی 

مشخص خواهد شد.
وداع استقالل با لیگ قهرمانان

اما شنبه شب نیز تیم فوتبال استقالل که با پیروزی قدرتمندانه برابر 
االهلی عربستان به مرحله یک هشــتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا صعود 
کرده بود، در نخســتین بازی مرحله یک هشــتم نهایــی به مصاف تیم 
پاختاکور ازبکســتان رفت و با قبول شکســت ۲ بر یــک برابر این تیم از 
رسیدن به مرحله بعد باز ماند. در نیمه اول تیم فوتبال استقالل در دقیقه 
۳۳ توسط علی کریمی و از روی یک ضربه ایستگاهی به گل برتری دست 
پیدا کرد اما در فاصلــه دو دقیقه مانده به پایان نیمه اول روی غافلگیری 
مدافعان »گاردن کرن« با ضربه سر دروازه استقالل را باز کرد تا نیمه اول 

با تساوی به پایان برسد.
در شــروع نیمه دوم تیم ازبکســتانی در بهترین زمان به گل رسید و 
توانست خیلی زود گل دوم را وارد دروازه استقالل کند تا از نظر روحی در 
شــرایطی مطلوبی قرار گیرد. اشتباه بازیکنان استقالل فرصت خوبی برای 
»دردیف« ایجاد کرد و شوت او به گل دوم پاختاکور در دقیقه ۴7 تبدیل 
شد.بعد از این گل در شرایطی که انتظار می رفت استقالل بتواند مثل دیدار 
برابر االهلی نمایش دهنده فوتبال هجومی و زیبایی باشد، بازیکنان این تیم 
در دادن چند پاس ســالم و پی در پی عاجز بودند و در مقابل تیم پاختاکور 

بسیار هماهنگ بازی کرد.
تیم ازبکســتانی با حفظ فشــار روی بازیکنان خط دفاعی اســتقالل و 
پاس های کوتاه پرتعداد عماًل اجازه بازی ســازی را از شاگردان نامجومطلق 
گرفت.سرمربی استقالل تالش کرد با تعویض هایی که انجام می دهد شرایط 
فنی تیمش را تغییر دهد اما استقالل کم رمق تر از آن بود که در این دیدار 
بتوانــد دروازه پاختاکور را با خطر جدی مواجه کنــد.در دقیقه 8۰ درون 
محوطه جریمه تیم پاختاکور توپ به دســت مدافع این تیم خورد اما داور 
اعتقادی به پنالتی نداشــت. در این صحنه اکثر بازیکنان و نیمکت نشینان 
استقالل به نشــانه اعتراض به سمت داور رفتند اما این اعتراض هم ثمری 
نداشت.یک دقیقه بعد شــیخ دیاباته درون محوطه جریمه موقعیت گلزنی 
داشت اما ضربه این بازیکن از کنار دروازه به بیرون رفت. در وقت های اضافه 
هم استقالل نتوانست کاری از پیش ببرد تا در نهایت این بازی را واگذار کند 
و از دور مســابقات لیگ قهرمانان آسیا کنار برود. پیش از این نیز تیم های 

شهرخودرو و سپاهان در مرحله گروهی از دور مسابقات کنار رفته بودند.


