
ورزشی

حدیث دشت عشق

صفحه 9
 شنبه 9 آذر ۱۳9۸ 
۳ ربیع الثانی ۱۴۴۱ - شماره ۲۲۳۴۲

وزیر ورزش و جوانان گفت: انتظار دارم فدراسیون های مختلف مسابقات داخلی و بین المللی خود را منظم 
برگزار کنند تا هم شور و نشاط بیشتری به جامعه تزریق شود و هم جلوی تبلیغات سوء دشمنان گرفته شود.
مسعود ســلطانی فر در دیدار با رؤسای فدراسیون های ورزشی اظهار داشــت: کشور ما آمادگی و امنیت کامل برای 
برگزاری هر رویداد ورزشی را دارد. در چنین شرایط حساسی باید مسابقات مختلف را هرچه پرقدرت تر برگزار کنیم تا هم 

شور و نشاط را به مردم بازگردانیم و هم جلوی تبلیغات سوء بیگانه ها را در مورد شرایط و امنیت کشور بگیریم.
وی افزود: در حالی که جام جهانی شمشیربازی با آرامش و امنیت کامل در کشور برگزار شد دو الی سه کشور برای 
شرکت در جام جهانی کشتی فرنگی در ایران اما و اگر آوردند و کار به اتحادیه جهانی کشتی کشیده شد که خوشبختانه 
به محض اینکه از موضوع مطلع شدیم با تمام قوا و استفاده از ظرفیت دستگاه های مختلف از جمله وزارت امور خارجه و 

کمیته ملی المپیک به موقع به موضوع ورود کردیم.
وزیر ورزش و جوانان ســپس با اشــاره به ادامه تحریم های غیر قانونی و ناعادالنه علیه ایران گفت: این تحریم ها ابعاد 
وسیع تری نسبت به گذشته دارد و با این شرایط سخت ضرورت دارد بیش از هر زمان دیگری صرفه جویی و کنترل هزینه ها 
را در دستور کار قرار دهیم.  سلطانی فر در پایان گفت: البته قطعا مردم از قهرمانان و رشته های المپیکی ما توقع موفقیت و 
مدال در المپیک را دارند و حتما باید به آنها به طور ویژه رسیدگی شود اما در هر صورت تنگناها وجود دارد و صرفه جویی 

باید اولویت اول همه ما و مدیران فدراسیون ها باشد.

وزیر ورزش: ایران امنیت کامل برای برگزاری هرگونه رویداد بین المللی را دارد
طبق رده بندی جدید اعالم شده از سوی فدراسیون جهانی فوتبال، ایران برای دومین ماه متوالی با سقوط 

مواجه شده و این بار ۶ پله تنزل پیدا کرده است.
فدراســیون جهانی فوتبال رنکینگ جدید خود که مربوط به ماه نوامبر است را منتشر کرد.بر اساس رده بندی جدید، 
فوتبال ایران با ۶ پله ســقوط و مجموع ۱۴۸۹ امتیاز از جایگاه ۲۷ به ۳۳ تنزل پیدا کرده اســت. این در حالی اســت که 

رنکینگ ماه گذشته فیفا هم با سقوط ۴ پله ای فوتبال ایران همراه بود.
تیم ملی فوتبال ایران در ماه نوامبر در مرحله انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر و انتخابی جام ملت های ۲۰۲۳ آسیا برابر 
عراق شکست خورد و کارش برای صعود به مرحله نهایی کمی پیچیده شد. در این ماه یک »فیفادی« دیگر هم وجود داشت 
که فدراسیون فوتبال ایران نتوانست برای تیم ملی حریفی پیدا کند تا ایران از این فیفادی هم سودی نبرد. همین دو مسئله 
در کنار نتایج ســایر کشــورها در بازی های تدارکاتی و رسمی ماه نوامبر سقوط اینچنینی فوتبال ایران را موجب شده است. 
فوتبال ایران در حالی با ســقوط متوالی در رنکینگ فدراســیون جهانی مواجه شده که بعد از ۸ سال صدرنشینی متوالی در 
میان تیم های آسیایی، این  جایگاه را هم از دست داد. بر اساس رنکینگ جدید منتشر شده از سوی فیفا، فوتبال ژاپن که ماه 
گذشــته با صعود سه پله ای صاحب رده ۲۸ شد، این جایگاه را حفظ کرده است و بدین ترتیب ژاپن بهترین تیم آسیایی در 
رنکینگ فیفا به حساب می آید. این تیم با مجموع ۱۵۰۰ امتیاز این جایگاه را در اختیار دارد. کره جنوبی بعد از ژاپن و ایران 

سومین تیم برتر آسیا در رنکینگ فیفا است. کره ای ها با ۱۴۵۹ امتیاز و البته دو پله سقوط در رده ۴۱ جهان ایستاده اند.

فوتبال ایران در رنکینگ فیفا ۶ پله دیگر سقوط کرد 

مدیر فنی تیم های ملی کشتی فرنگی و سخنگوی فدراسیون می گوید خانواده کشتی همه سرمایه های 
خود را دور یک میز می بیند.

حسن رنگرز در تازه ترین صحبت های خود اظهار داشت: دو روز قبل از سوی اتحادیه جهانی کشتی برای برگزاری جام 
جهانی کشتی فرنگی به ما تاریخی اعالم شد. چهاردهم و پانزدهم هفته پیش رو و هجده و نوزدهم آذرماه پیشنهاد شده 
است. با توجه به زمانبندی که خودمان می توانیم داشته باشیم، قرار است زمان جدید برگزاری جام جهانی کشتی فرنگی 
اعالم شود. همه مقدمات الزم برای برگزاری باشکوه تمدید شده است. کادر فنی تیم ملی بازیکنان را در وضعیت آماده نگه 

داشته و هر زمان تاریخ برگزاری جام جهانی مشخص شود، اردوی تیم ملی کشتی فرنگی آغاز می شود. 
وی درباره آخرین شرایط کسب سهمیه نیز عنوان داشت: عداد کشتی گیرهای المپیکی از ۲۰ به ۱۶ کشتی گیر تغییر 
پیدا کرده است. کسب سهمیه المپیک به شدت با دشواری هایی همراه است. در دو وزن فرنگی می توانیم سهمیه بگیریم. 

۶ سهمیه کشتی آزاد ۶ سهمیه کشتی فرنگی در این رقابت ها هست تا با ۱۲ سهمیه در المپیک حضور داشته باشیم.
رنگرز در پایان خاطرنشــان کرد: حال کشــتی خوب اســت. خانواده کشتی همه ســرمایه های خود را دور یک میز 
می بیند، خیلی از دوستان در فدراسیون اتفاقا دلی آمده اند، البته چیزی که داریم ، مدیون کشتی هستیم. حال کشتی خوب 

است مضاف بر اینکه باید مورد حمایت مسئوالن ورزش باشد.

رنگرز: تمام سرمایه های کشتی دور یک میز هستند 

نکته  ورزشی

* هجدهمین دوره لیگ برتر شطرنج )جام اندیشمندان( از روز شنبه 
۲ آذر ماه آغاز شــده بود ، پنجشنبه با برگزاری دیدار پایانی تکلیف 
تیم قهرمان مشخص شد. تیم ســایپا در روز آخر مقابل ذوب آهن 
اصفهان به تســاوی رسید و با وجود این تساوی توانست در رده اول 
این رقابت ها قرار بگیرد و قهرمان این دوره از رقابت ها شود. همچنین 
تیم های ذوب آهن اصفهان و پرسپولیس به ترتیب در رده های دوم و 

سوم ایستادند.

خواندنی از ورزش ایران

شهید مدافع حرم مهدی ایمانی:
از شهدا شرمنده ام

برنامه هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال 

شهید مدافع حرم مهدی ایمانی فردویی سال 
۱۳۶۲ متولد شد. وی از خادمان آستان مقدس 
فاطمی )س( بود. عشق مهدی ایمانی به اهل بیت 
و روحیه ظلم ســتیزی اش یک طرف، شــهادت 
باجناقش قاســم قریب در ســوریه نیز از طرف 
دیگر باعث شد تا به صف مدافعان حرم بپیوندد. 
وی بعد از دو بار رفتن به ســوریه و بازگشت به 
وطن، به همســرش این چنین می گفت: »دیگر 

دست خودم نیست؛ باید باز هم بروم...« به این ترتیب، ۲۴ رمضان سال ۱۳۹۴ 
به آرزوی خودش دست یافت. شــهید مدافع حرم مهدی ایمانی در بخشی از 
وصیت نامه اش نوشــته بود: »از شهدا شــرمنده ام خیلی دیر به درک حقیقت 
وجودشــان پی بردم از خداوند متعال و حضرات معصومین و شهدا ممنونم که 
به گریه های شبانه این حقیر جواب دادند و من را به عنوان مدافع حرم حضرت 
زینب ســالم اهلل علیها و حرم دختر سه ساله امام حسین علیه السالم برگزیدند و 
حال که صهیونیســت خونخوار، آمریکای جنایتکار و ســعودی خیانتکار قصد 
براندازی حرم های اهل بیت را دارند و با حمله ناجوانمردانه و وحشیانه به زنان و 
فرزندان و طفل های شیرخواری که هیچ پناهی ندارند قصد کشور گشایی دارند. 
ایــن وظیفه را برخود دیدم کــه به کمک این مردم بی گناه و دفاع از حرم اهل 
بیت بروم و از حضرت زینب و خانم رقیه ممنونم که به من حقیر لیاقت حضور 

را دادند و به مدد ایشان ما با عزت، پیروز و سربلند می شویم.«

وضعیت برگزاری مسابقات لیگ برتر در تهران صبح امروز مشخص می شود

سپاهان- استقالل؛تقابل دیدنی قلعه نویی با استراماچونی
پرسپولیس برای حضور در جمع مدعیان فقط برد می خواهد

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم نارگله رســولی جوادحصاری دارای شناسنامه شماره 638 به شــرح دادخواست به کالسه 981202 از 
این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان ابراهیم جباری للکلو به 
شناســنامه 1051 در تاریخ 1398/08/14 اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر 
است به: 1- آیدین جباری للکلو ف ابراهیم ش م 2960503244 ت ت 1377 صادره از میاندوآب پسر متوقی 
2- آرمین جباری للکلو ف  ابراهیم ش م 2960615263 ت ت 1380 صادره از میاندوآب پسر متوقی 3- نارگله 

رسولی جوادحصاری ف نوروز ش ش 638 ت ت 1355 صادره از میاندوآب همسر متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 

از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان میاندوآب- خلیل نقی پور

برگ اخطاریه
نام اخطاریه شونده: 1( محمد عرب زاده 2(خسرو برزگر 3( علی آرچین

حوزه نخل تقی نیروی انتظامی- مجهول المکان
محل حضور: دادگاه شورای حل اختالف شعبه نخل تقی

وقت حضور: 98/10/10 سه شنبه ساعت 9/5 الی 11 صبح
علت حضور: در خصوص شــکایت بانک ملت با وکالت خانم داوودی از شما مبنی بر 

مطالبه وجه. لطفا در وقت مقرر حاضر شوید.
شورای حل اختالف نخل تقی

برگ اخطاریه
نام اخطاریه شونده: 1- پوریا میرزایی 2- غالمحسین میرزایی 

حوزه نخل تقی نیروی انتظامی - مجهول المکان
محل حضور: دادگاه شورای حل اختالف شعبه نخل تقی

وقت حضور: 0/10 98/1 سه شنبه ساعت 9/5 الی 11 صبح
علت حضور: در خصوص شــکایت بانک ملت با وکالت خانم داوودی از شما مبنی 

بر مطالبه وجه. لطفا در وقت مقرر حاضر شوید.
شورای حل اختالف نخل تقی

برگ ســبز یکدستگاه ســواری رنو تندر 90 به رنگ مشکی 
متالیک به شــماره موتــور   100014067RD176417 و 
شماره شاســی NAALSRALDCA202459 و شماره 
انتظامی 411 ب 35 ایران 36 به نام خانم ایران اکبری فرزند 
علی اکبر به شماره ملی 5339332985 مفقود گردیده از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

برگ اخطاریه
نام اخطاریه شونده: 1- امید قنبری 2- محمد ممبینی 3- مرتضی فرزانه 

حوزه نخل تقی نیروی انتظامی- مجهول المکان
محل حضور: دادگاه شورای حل اختالف شعبه نخل تقی

وقت حضور: 98/10/10 سه شنبه ساعت 9/5 الی 11 صبح
علت حضور: در خصوص شــکایت بانک ملت با وکالت خانم داوودی از شما مبنی 

بر مطالبه وجه. لطفا در وقت مقرر حاضر شوید.
شورای حل اختالف نخل تقی

برگ اخطاریه
نام اخطاریه شونده: 1-حسین رضایی 2- بهرام رضائیان 

حوزه نخل تقی نیروی انتظامی- مجهول المکان
محل حضور: دادگاه شورای حل اختالف شعبه نخل تقی

وقت حضور: 98/10/10 سه شنبه ساعت 9/5 الی 11 صبح
علت حضور: در خصوص شــکایت بانک ملت با وکالت خانم داوودی از شما مبنی 

بر مطالبه وجه. لطفا در وقت مقرر حاضر شوید.
شورای حل اختالف نخل تقی

 برگ ســبز خودرو ســواری شــخصی پراید صبا جی تی ایکس به شــماره پالک
288 د 77- ایران 14 به رنگ ســفید- شــیری- معمولی مدل 1379 و شــماره 
موتور 158707 و شــماره شاســی   S1412279634989 مفقود شده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بــرگ ســبز خــودرو ســواری- ســواری ســایپا  131SE به شــماره پالک
 329 و 93- ایــران 14 بــه رنگ ســفید- روغنی مدل 1397 و شــماره موتور 
M13/6161950 و شــماره شاسی  NAS411100J1119407 مفقود شده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ اخطاریه
بحرینــی  احمدرضــا   )2 دوســنده زاده  مهــدی   )1 شــونده:  اخطاریــه   نــام 

3( روح اله دوسنده زاده 4( ایرج دوسنده زاده
حوزه نخل نقی نیروی انتظامی- مجهول المکان

محل حضور: دادگاه شورای حل اختالف شعبه نخل تقی
وقت حضور: 98/10/10 سه شنبه ساعت 9/5 الی 11 صبح

علت حضور: در خصوص شــکایت بانک ملت با وکالت خانم داوودی از شما مبنی بر 
مطالبه وجه. لطفا در وقت مقرر حاضر شوید.

شورای حل اختالف نخل تقی

 ســند کمپانی خودرو کامیون- مسقف فلزی ایســوزو NPR70L به شماره پالک
359 ع 36- ایران 24 به رنگ سفید- روغنی مدل 1389 و شماره موتور 770552 و 
شماره شاسی NAG089NPRF21601 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ســند کمپانی خودرو کامیون مســقف فلزی ایســوزو NPR70L به شماره پالک
186ع 32- ایران 24 به رنگ سفید- روغنی مدل 1389 و شماره موتور 772113 و 
شماره شاسی NAG089NPRF21657 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ســند کمپانی خودرو کامیونت مســقف فلزی ایسوزو NKR55 به شماره پالک
332 ع 36 - ایران 24 به رنگ سفید- روغنی مدل 1391 و شماره موتور 151005 
و شماره شاســی NAGNKR55ECT020429 مفقود شده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ســند کمپانی خودرو کامیون مسقف فلزی ایسوزو NPR70 L به شماره پالک
513 ع 36 - ایــران 24 بــه رنگ ســفید - روغنی مدل 1390 و شــماره موتور 
883147 و شماره شاسی NAGNPR70PBT029628 مفقود شده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ســند کمپانی خودرو کامیون مســقف فلزی ایســوزوNPR70L به شماره پالک
243 ع 36- ایران 24 به رنگ سفید- روغنی مدل 1386 و شماره موتور 493177 و 
شماره شاسی  NAG086NPRF05287 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ســند کمپانی خودرو کامیونت مســقف فلزی ایسوزوNKR55  به شماره پالک
292 ع 36- ایران 24 به رنگ سفید- روغنی مدل 1391 و شماره موتور 150262 
و شماره شاســی NAGNKR55ECT020400 مفقود شده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ســند کمپانی خودرو کامیون مســقف فلزی ایســوزو NPR70L به شماره پالک
335 ع 36- ایران 24 به رنگ سفید- روغنی مدل 1387 و شماره موتور 637042 و 
شماره شاسی NAG087NPRF09842 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ســند کمپانی خودرو کامیونت مســقف فلزی ایسوزو NKR55 به شماره پالک
241 ع 36- ایران 24 به رنگ سفید- روغنی مدل 1387 و شماره موتور 645100 
و شــماره شاســی NAGNKR55E08705708  مفقود شده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ســند کمپانی خودرو کامیونت مســقف فلزی ایســوزوNKR55  به شــماره پالک
826 ع 16- ایران 24 به رنگ سفید- روغنی مدل 1387 و شماره موتور 642913 و شماره 

شاسی   NAGNKR55E08705628مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ســند کمپانی خودرو کامیونت مســقف فلزی ایســوزوNKR55  به شــماره پالک
166 ع 36- ایران 24 به رنگ ســفید- روغنی مدل 1387 و شماره موتور 645696 و 
شماره شاسی  NAGNKR55E08705725مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ســند کمپانی خودرو کامیون باری مســقف فلزی ایسوزو NPR70L به شماره 
پالک 338 ع 36- ایران 24 به رنگ آبی- متالیک مدل 1392 و شــماره موتور 
840055 و شــماره شاســی  NAGNPR70PDT 035821مفقود شده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ســند کمپانی خودرو کامیون مسقف فلزی ایســوزو NPR70L  به شماره پالک
196 ع 32- ایران 24 به رنگ سفید- روغنی مدل 1386 و شماره موتور 459185 و 
شماره شاسی NAG086NPRF04634 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ســند کمپانی خودرو کامیونت مســقف فلزی ایســوزو NKR55 به شــماره پالک
633 ع 36- ایران 24 به رنگ سفید- روغنی مدل 1391 و شماره موتور 150779 و شماره 
شاسی NAGNKR55ECT020435  مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برگ ســبز خودرو ســواری هاچ بک ام.وی.ام 315HNEW به شــماره پالک 
915 ط 83- ایــران 14 بــه رنگ ســفید- روغنی مدل 1397 و شــماره موتور 
 NATFBAMD1J1061013 و شماره شاسی MVM477FJAJ072035 

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برگ سبز خودرو سواری ساپیا 131SE به شماره پالک 689 و 33- ایران 14 به 
رنگ سفید- روغنی مدل 1396 و شماره موتور M13/5981602 و شماره شاسی  

NAS411100H3393215 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برگ سبز و کارت مشخصات و پروانه تردد خودرو سواری استیشن کیا سورنتو به 
شماره پالک 83484- اروند شخصی به رنگ مشکی مدل 2017 و شماره موتور 
 G6DHGS408512 و شماره شاسی  5XYPG4A5XHG188981 مفقود 

شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

چهارشنبه 13 آذر 1398 
*سایپا .................................................................................. فوالد )ساعت ۱۵:۱۵(
*پارس جنوبی جم .................................... ماشین  سازی تبریز )ساعت ۱۶:۳۰(

پنجشنبه 14 آذر 1398
*استقالل........................................................................ شهر خودرو )ساعت ۱۵(
*تراکتور............................................ شاهین شهرداری بوشهر )ساعت ۱۵:۳۰(
*گل گهرسیرجان.......................................... نفت  مسجدسلیمان )ساعت ۱۶(
*نساجی مازندران................................................................سپاهان )ساعت ۱۶(
*صنعت نفت آبادان.........................................................پیکان )ساعت ۱۶:۳۰(
*ذوب آهن................................................................پرسپولیس )ساعت ۱۷:۳۰(

پایان هفته هشتم لیگ برتر بسکتبال 

همه مدعیان پیروز شدند، پتروشیمی باخت
در هفته هشتم مسابقات بسکتبال لیگ برتر به جز پتروشیمی که 
نتیجه دیدار حســاس برابر مهرام را واگذار کرد، دیگر تیم های مدعی 

صاحب برتری شدند.
مسابقات بســکتبال لیگ برتر باشگاه های کشــور روز پنجشنبه با برگزاری 

دیدارهای هفته هشتم در تهران و سایر شهرستان ها پیگیری شد.
در یکی از حســاس ترین دیدارهای این هفته پتروشــیمی صدرنشین بدون 
باخت جدول رده بندی در حضور تماشاگرانش به مصاف مهرام رفت و مقابل حریف 
تهرانی خود با شکســت مواجه شد. این اولین شکست پتروشیمی در این فصل از 
رقابت ها بود. شهرداری گرگان دیگر تیم مدعی و بدون باخت لیگ برتر به حساب 
می آید نیز در دیدار خانگی برابر شــورا و شــهرداری قزوین روند دیدارهای بدون 
باخت خود را ادامه داد. نفت آبادان هم موفق شد با کسب امتیازکامل از دیدار برابر 
نماینده شهرکرد روند دیدارهای بدون باخت خود را ادامه دهد. همچنین شیمیدر 
قم که پس از سه باخت متوالی هفته گذشته صاحب برد شد در دیدار امروز برابر 

نیروی زمینی به برتری دست یافت.

آخرین دیدار هفته هشتم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور میان 
دو تیم توفارقان آذرشــهر و مس کرمان برگزار شد. در این دیدار تیم توفارقان که 
از امتیاز میزبانی هم برخوردار بود با نتیجه ۸۰ بر ۶۵حریف خود را شکســت داد 
تا صاحب ســومین برد در این فصل از مسابقات شود.مس کرمان در حالی نتیجه 

این دیدار را واگذار کرد که تنها با یک برد در انتهای جدول رده بندی قرار دارد.
نتایج دیدارهای برگزار شــده در هفته هشتم لیگ برتر بسکتبال به این شرح 

است:
* نفت آبادان ۹۸............................................................................ رعد پدافند هوایی ۶۶
* آویژه صنعت مشهد ۱۰۹......................................................... ذوب آهن اصفهان ۸۹
* پتروشیمی بندرامام ۷۴....................................................................... مهرام تهران ۷۶
* نیروی زمینی ۶۷.......................................................................................... شیمیدر ۸۹
* شهرداری گرگان ۸۴...................................................... شورا و شهرداری قزوین ۵۸
* شهرداری بندرعباس ۶۸.................................................................... اکسون تهران ۶۲
* توفارقان آذرشهر ۸۰.............................................................................. مس کرمان ۶۵

سهم فرهنگ بسیجی در ورزش؟!
سیدسعید مدنی
بزرگداشــت هفته بسیج و تجلیل از بســیجیان که بیش از هر چیز نشانه 
رشــد و بالندگی جامعه و مردمی اســت که داشته های کم نظیر و سرمایه های 
غنی انســانی و معنوی خــود را ارج می نهند و قدردان آنها هســتند، هر چند 
کاری به شــدت الزم و بلکه واجب اســت اما در ضمن دلیل و بهانه خوبی هم 
می شود که همه)خاصه مســئوالن امور مردم در هر حوزه و عرصه ای از جمله 
ورزش( بــه خود یادآوری کنیم که ما و جامعه ما خیلی بیش از بزرگداشــت و 
برپایی مراســم تجلیل و... به رســم و مرام، روش و منش و در یک کالم عمل 

به»فرهنگ بسیجی« نیاز داریم.
 فرهنــگ و راه و رســمی که البته چندان پیچیــده و عجیب و غریب هم 
نیســت و اتفاقا عین سادگی و صراحت است. فرهنگی که ارزش ها و عناصر آن 
را اخالص و ایثار و خود را و خودی ها را ندیدن ودیگران و جامعه را در اولویت 
قرار دادن است. فرهنگ خدمت بی توقع وکار کردن صادقانه برای مردم و آبادی 
جامعه است. چنین فرهنگی رمز و راز پیشرفت و کلید حل مشکالت و معضالت 
کوچک و بزرگ این مملکت اســت. کما اینکه تا کنون هم همین بوده اســت. 
هرجا که بســیجی وار عمل کرده ایم کمر مشکالت را خم کرده و دشمنان را به 
تسلیم واداشته ایم. در این باره طی چهل سال گذشته این قدرمثال و نمونه وجود 

دارد که از شمارش خارج است.
عمده ترین و غیرقابل انکارترین مثال در این باره جنگ تحمیلی دشــمنان 
عزت و شــرف و استقالل این ملک و ملت اســت و دفاع جانانه و مقدسی که 
این مردم تقریبا با دســت خالی و بســیجی وار انجام دادند. تعجب و تاسف هم 
اینجاســت که ما با وجود داشــتن این تجربه روشن و مســلم، چرا برای حل 
مشکالت و مدیریت جامعه و اداره امور مردم به دنبال اعمال راه ها و روش های 
من درآوردی هستیم؟! البته منظور از »ما«، بیشتر مسئوالن ما هستند و اگر در 
این باره خرده ای هم به بخش هایی از جامعه بشود گرفت باز علت را در رفتار و 
روش کســانی باید جست وجو کردکه ردای مسئولیت بر تن کرده و به مناصب 
مدیریتی جامعه تکیه زده اند که  امیر مومنان)ع( فرمود» الناس بامرائهم اشــبه 
منهم به آبائهم«)مردم به امیران خود شبیه ترند تا به پدرانشان(! و درست گفت 
آنکه گفــت» الناس علی دین ملوکهم« )مردم بر دیــن ملوک و مدیران خود 
هستند( و... رهاکردن راه و رسم بسیجی و در پیش گرفتن مدیریت غیر بسیجی 
علت العلل بیشــتر مصیبت های مدیریتی است که امروز جسم و جان جامعه را 

آزار می دهد و روح و اعصاب این مردم نجیب را خراش می دهد...
ورزش هم از این داستان جدا نیست. این واقعیت تلخ، ورزش را هم شامل 
می شود. اکنون دیری و دوری است که به علت عملکرد مدیریتی و رفتار مدیران 
و راه و رســمی که در پیش گرفته و اهدافی که برای ورزش تعیین کرده اند در 
این حوزه نیز شاهد آفات و آسیب های فراوان و جدی در همه ابعاد به ویژه بعد 
فرهنگی هستیم. درست است در ورزش هم هفته بسیج با نصب پالکارد و برپایی 
مراسم و پخش شــربت و شیرینی و پخش سرودهای انقالبی در مجموعه های 
مختلف و... گرامی داشته می شود. هفته گذشته با حضور وزیر ورزش که لباس 
بسیجی پوشیده و چفیه از گردن خود آویزان کرده بود از بسیجیان تجلیل شد 
اما بدون تعارف و رودربایســتی فرهنگ بسیجی خیلی وقت است در ورزش ما 
کمرنگ شــده و به جای آن هرهری مسلکی و قرتی بازی و اجنبی پرستی و...
)دیگر ادامه نمی دهیم که در آن صورت جای این نقطه چین ها را ضد ارزش ها 
وبعضا کثافتکاری هایی پر می کند که در ورزش ما رایج شــده که با ارزش های 
بســیجی ازخاک تا افالک و از لجن تا پاکی فاصله دارد.( حاکم شــده است و 
دلیل و ریشه این واقعیت تلخ را باید بیش از هر جا در سازوکار مدیریتی حاکم 
بر ورزش پیدا کرد.  مدیریتی که رفتاری جز به نفع جریان های حاکم سیاســی 
ندارد و به همین دلیل هم هدفی جز نتیجه گرایی افراطی هم نمی تواند داشــته 
باشــد. هدفی که خود ریشه بسیاری از آفات و کج روی های دیگر مثل بازیکن 
ساالری و حرمت شکنی و تفرقه افکنی و حاشیه پردازی و... الخ است. مدیریتی 
که چون ورزش را نمی شناسد و دنبال نتیجه گیری آنی است گوشش به حرف 
ناصحان و دلســوزان و کارشناســان واقعی بدهکار نیست ، و در عوض راه را بر» 
مافیای رســانه« ای و افرادی که بحق از عقب ماندگی فرهنگی سخت در رنجند 
و هنری جز خاله زنکی و تفرقه افکنی و نفرت پراکنی و غوغا ساالری ندارند و... 
سخت با ارزش های فرهنگی وفرهنگ بسیجی غریبه و سهل است که در تضاد 
وتقابل قرار دارند، هموار می کنند تا به عنوان کارشــناس و مشاور و تئوریسین 
برای ورزش زبان بســته خط و ربط تعیین کنند. خط و ربطی که هرچه باشد 
بــا فرهنگ اصیل پهلوانی و ارزش های قابل قبول اجتماعی فاصله ای بعید دارد 
و... امروز که حاصل این راه و روش غیر بســیجی را در ورزش بررسی و تحلیل 
می کنیم چیزی جز مشکالت فنی و نابهنجاری های اسفبار فرهنگی وحاکم شدن 
نوعی هرهری مسلکی و... عایدمان نمی شود این در حالی است که همان طور که 
عالقه مندان ورزش نیک می دانند بدخواهان این ملک و ملت سربلند برای ضربه 
زدن و مشکل آفرینی در سطح بین المللی اخیرا تحرکات و اقدامات خطرناک و 
ضدایرانی در ورزش را آغاز کرده اند و... متاسفانه آن جدیتی که دشمنان در باره 
ورزش و ورزشکاران ایرانی دارند در نزد مسئوالن و مدیران ورزش خیلی کمتر 

دیده می شود و...
بــاری؛ همان طور که بارها نوشــته ایم این بار به بهانه »بســیج و فرهنگ 
بسیجی« تکرار می کنیم  که ورزش ما برای پیشرفت و حرکت به سوی جایگاهی 
که شایسته آن است با این روش و رفتارهای مدیریتی که برکار و بار آن حاکم 
است راه به جایی نمی برد. تحول در بینش و روش های مدیریتی و فاصله گرفتن 
از منش های باندبازانه و خودکامانه وآراسته شدن به ارزش ها ومنش های منبعث 
از فرهنگ کارساز و شجاعانه » بسیجی« یکی از اتفاقاتی است که برای اصالح 
وضع ورزش و دفع پلشتی ها و موانع و شتاب در سرعت حرکت ورزش ضروری 

و بایسته است که باید در کلیت ورزش به ویژه عرصه مدیریتی ما رخ دهد.

باشــگاه الهالل عربستان به پرداخت 
قهرمانی  برای  دالری  میلیون  چند  رشوه 
متهم شده  قهرمانان آسیا ۲019  لیگ  در 

است.
الهالل عربســتان با شکست اوراواردز ژاپن  
در دو بــازی رفت و برگشــت توانســت جام 
قهرمانی را در لیگ قهرمانان آسیا باالی سر برد. 
سایت »یورو اسپورت« عربی خبر داد شخصی 

رشوه 27 میلیون دالری سعودی ها برای فتح جام لیگ قهرمانان آسیا؟!

با منتشر کردن ویدئویی مدعی شد که الهالل برای قهرمان شدن در لیگ قهرمانان آسیا رشوه ۲۷ میلیون دالری به یکی 
از اعضای کنفدراسیون فوتبال آسیا داده است.

بر اساس این ادعا شاهزاده ولید بن طالل که از ثروتمندترین افراد جهان است و در عربستان و کشورهای عربی بسیار 
سرشناس است به فهد االحمد رشوه ۲۷ میلیون دالری داده است تا زمینه را برای پیروزی الهالل در فینال لیگ قهرمانان 

آسیا مهیا کند. قرار است کنفدراسیون فوتبال آسیا در این زمینه تحقیق کند.

اعالم زمان حضور لژیونرهای والیبال
 در اردوی تیم ملی

سرپرست تیم ملی والیبال ایران با بیان اینکه 18 بازیکن به اردوی 
تیم ملی دعوت شــده اند، ادامه داد: با توجه به قانون FIVB، لژیونرها 

10 روز قبل از مسابقات انتخابی المپیک به تمرینات اضافه می شوند.
امیر خوشــخبر درباره برنامه هــای تیم ملی والیبال ایــران برای رقابت های 
انتخابی المپیک دی ماه در چین، اظهار کرد: طبق صحبت هایی که در جلسه هفته 
پیش مطرح شد، قرار است از چهارشنبه هفته آینده با تعطیلی مسابقات لیگ برتر 
اردوی تیم ملی برای کســب آمادگی کامل آغاز شود.او درباره نفرات دعوت شده 
به اردوی تیم ملی نیز گفت: با نظر کادرفنی ۱۸ نفر را به تیم ملی دعوت کرده ایم 
که ان شــاءاهلل بعد از آخرین بازی لیگ برتر و قبل از تشــکیل اردو، اسامی آنها را 
اعالم می کنیم. سرپرست تیم ملی والیبال ایران درباره زمان پیوستن لژیونرها به 
اردوهای آماده  ســازی نیز گفت: طبق قانون FIVB )فدراســیون جهانی والیبال( 
لژیونرها می توانند ۱۰ روز قبل از مســابقات انتخابی المپیک )۷ دی ۱۳۹۸( وارد 
اردوها شوند. بازی های لیگ آنها در حال پیگیری بوده است و این هم یک قانونی 
هســت که باید به آن عمل کرد تا لژیونرهای تیم ها پس از بازی های باشگاهی به 
تیم هــای ملی خود بپیوندند. او درباره وجود یا نبود بازی های تدارکاتی نیز گفت: 
فعال برنامه ای برای بازی هــای تدارکاتی در خارج از ایران نداریم. فقط اینکه تیم 
تونس درخواســت دارد به ایران بیاید تا بازی تدارکاتی را با ما داشته باشند. شاید 

توافق شود که قبل از حضور لژیونرها این بازی تدارکاتی را برگزار کنیم.

برنامه پخش زنده ورزش از تلویزیون
شنبه 9 آذر

هفته 1۲ لیگ برتر ایران
*سپاهان...............................................................استقالل)ساعت۱۵-شبکه سه(
*پرسپولیس.................................................نساجی)ساعت ۱۷:۳۰- شبکه سه(

هفته 15 اللیگا اسپانیا
*آالوس............................................رئال مادرید)ساعت ۱۵:۳۰- شبکه ورزش(

هفته 14 لیگ برتر انگلیس
*لیورپول..................................................برایتون)ساعت ۱۸:۳۰- شبکه ورزش(

بازیکن بی کیفیت برزیلی ۲5۲ هزار دالر گرفت و رفت!
نقش نظارتی وزارت ورزش کجاست؟

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس از فسخ قرارداد بازیکن خارجی این تیم 
خبر داد و تاکید کرد که بزودی یک مهاجم دیگر جایگزین وی خواهد شد.
جونیور براندائو مهاجم اهل کشــور برزیل که با رقمی قابل توجه به تیم فوتبال 
پرسپولیس پیوسته بود تا مشکالت خط حمله این تیم را حل کند، با آماری ضعیف 
و پرانتقاد به یک نیمکت نشــین تبدیل شد.مســئوالن باشگاه پرسپولیس به دنبال 
انتقادات مطرح شــده به دنبال راه حلی برای فســخ قرارداد وی بودند. محمدحسن 
انصاری فرد مدیرعامل باشگاه پرسپولیس روز پنجشنبه هفته گذشته از توافق باشگاه 
با این بازیکن برای فســخ قرار داد خبر داد.انصاری فــرد در این مورد گفت: جونیور 
براندائو با باشگاه پرسپولیس به توافق رسید و قرارداد خود را با دریافت مبلغی فسخ 
کرد و به باشــگاه لوگودورتس هم اعالم داشــت تا پایان فصل هیچ ادعایی در قبال 
آنها نخواهد داشت.وی تاکید کرد این باشگاه بزودی یک مهاجم گلزن خارجی را به 
خدمت خواهد گرفت. قرارداد جونیور که با پرسپولیس در حدود ۵۷۰ هزار دالر بود 
گران ترین قرارداد تاریخ این باشــگاه محسوب می شد اما کیفیت فنی این بازیکن به 
گونه ای بود که حتی بازیکنان هم از عملکرد او رضایت نداشتند.مدیر روابط عمومی 
باشگاه پرسپولیس درخصوص رقمی که این بازیکن گرفت و حاضر شد با پرسپولیس 
فســخ کند،  اظهار داشــت: بنا به خواســته آقای انصاری فرد ما کاماًل شفاف در این 
خصوص عمل کرده و صحبت می کنیم. جونیور ۲۵۲ هزار دالر از پرســپولیس پول 
گرفت و در نهایت قرارداد او فســخ شد.وی افزود: جونیور چون سه ماه پول نگرفته 
بود می توانست قراردادش را یک طرفه فسخ کند اما با تالش مدیر برنامه های ایرانی و 
برزیلی این بازیکن قرار شد که او طلب خود را تا اینجا بگیرد و بعد فسخ کند. جونیور 
صد هزار دالر زمان امضای قرارداد پول گرفته بود و زمانی که اولین پرداختی از سوی 
آقای انصاری فرد به کل تیم داده شــد او ۵۰ هزار دالر دیگر گرفت و امروز هم ۱۰۲ 

هزار دالر دریافت کرد که در مجموع با گرفتن ۲۵۲ هزار دالر قرارداد او فسخ شد.
حضــور براندائو مهاجم بی کیفیت پرســپولیس در زمان مدیریت ایرج عرب به 
وقوع پیوســت و این بازیکن پس از عملکــردی ضعیف و با دریافت مبلغی حدود ۳ 
میلیارد تومان راهی کشــورش شد. نکته تاسف برانگیز در این خصوص نبود نظارت 
و برخورد قاطع از سوی وزارت ورزش با مسببان امضای قرار براندائو است. متاسفانه 
مســئوالن وزارت ورزش به جای اینکه از مدیر وقت پرسپولیس سؤال کنند و او را 
مورد بازخواســت قرار دهند که بستن قرار داد با بازیکن بی کیفیت خارجی آن هم با 
این مبلغ قرار داد )براندائو گران ترین قرارداد تاریخ این باشــگاه محسوب می شد(چه 
توجیحی دارد پاداش این اقدام غیر قابل توجیه ایرج عرب را با ســپردن سرپرستی 
فدراســیون دوومیدانی به وی دادند! جالب اینکه عرب همچنان عضو هیئت مدیره 
باشگاه پرسپولیس است و سایر اعضا و مدیران این باشگاه از نظرات کارشناسی وی 

استفاده می کنند!

امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختتساویبردبازیتیم

110721103723. شهر خودرو

2106401311222. سپاهان

31163223101321. استقالل

411614116519. پرسپولیس

51254396319. فوالد خوزستان

61239085318. نفت  مسجدسلیمان

710523118317. تراکتور تبریز

216-81044279. صنعت نفت آبادان

215-9114341214. ماشین سازی تبریز

10103341615112. پیکان

311-11122551013. ذوب آهن

411-12112541317. نساجی مازندران

710-1312246916. سایپا

49-1411164812. پارس جنوبی جم

85-1511056412. گل گهرسیرجان

174-1612048623. شاهین شهرداری بوشهر

جدول رده بندی لیگ برتر فوتبال- جام خلیج فارس

با وجود اعالم اســتانداری تهــران مبنی برلغو 
مسابقات ورزشی اما مسئول کمیته مسابقات سازمان 
لیگ می گوید این ســازمان هنوز تصمیمی برای لغو 

دیدار پرسپولیس و نساجی نگرفته است.
درحالی که عصر دیروز معاون اســتانداری تهران از لغو 
دیدار پرسپولیس و نســاجی مازندران به دلیل آلودگی هوا 
خبر داد اما مسئولین سازمان لیگ می گویند هنوز ابالغی به 
آنها نشده است. در همین رابطه سهیل مهدی با بیان اینکه 
تابع استانداری تهران است، اظهار کرد: هنوز تصمیم نهایی 
اتخاذ نشــده است چون در این رابطه باید به ما ابالغ شود و 

بعد تصمیم بگیریم.
وی افزود: صبــح فردا)امروز( شــاخص آلودگی هوا را 
بررسی می کنیم و اگر شــرایط مناسب نبود برای لغو بازی 
پرسپولیس و نساجی تصمیم گیری می کنیم. شاید تا قبل از 

بازی باران ببارد و هوا مناسب برگزاری بازی شود.
ســایت سازمان لیگ هم با صدور اطالعیه ای اعالم کرد 
که تکلیف بازی پیکان و تراکتور هم مثل بازی پرسپولیس و 

نساجی صبح روز شنبه)امروز( مشخص می شود.
اما اگر هوا اجازه بدهد، هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال 
امروز با ۴ مســابقه حســاس به پایان می رسد.شهر خودرو 
صدرنشــین میزبان صنعت نفت آبادان اســت، اســتقالل 
میهمان ســپاهان اســت و پرســپولیس به مصاف نساجی 
مازندران می رود، تراکتور هم در تهران میهمان پیکان است. 
شــنبه فوتبالی ترین روز پاییزی است. ۴ مدعی قهرمانی به 
مصاف حریفان می روند تــا پرونده بازی های هفته دوازدهم 

بسته شود.
سپاهان...................................................... استقالل

شاید بتوان این بازی را الکالسیکو ایرانی نامید. مسابقه 
بیــن دو قطب آبی و زرد فوتبال ایــران که می تواند یکی از 
زیباترین مسابقات نیم فصل اول لیگ برتر شود. استقالل با 
۲۳ گل زده زهردارتریــن خط حمله لیگ را در اختیار دارد 
و مقابل ســپاهان با یک گل خورده قــرار می گیرد. جمعی 
از بهترین های فوتبال ایران در این مســابقه حضور دارند از 
بازیکنان و دروازه بانان دوتیم گرفته تا نیمکت نشینان. دوئل 
فنی امیر قلعه نویی سرمربی اسبق استقالل با استراماچونی 
ایتالیایــی هم دیدنــی خواهد بود. اســتراماچونی به خاطر 
روش نوینی که به فوتبال ایران آورده و نتایج درخشــانش 
با استقالل حســابی محبوب شده است و حاال باید با ژنرال 
فوتبال ایران )لقب قلعه نویی( مقابله کند.برنده این مسابقه 
در واقع یکی از فینال های دور رفت را برده است. استقالل ۶ 
برد متوالی در لیگ برتر دارد و دوســت ندارد نوار بردهایش 
قطع شــود امیر قلعه نویی هم اصال دوست ندارد بازی را به 

تیم محبوب و سابق واگذار کند. مساوی دو تیم هم به سود 
سایر مدعیان خواهد بود.

پیکان........................................................... تراکتور
پیکان هم بعد ازباخت به سپاهان در مرحله یک هشتم 
جام حذفی یک بازی سخت دیگر را باید انجام بدهد. پیکان 
در ســه هفته اخیر لیگ دو برد و یک مساوی داشته و با ۱۲ 
امتیاز در رده نهم قرار گرفته اســت. تراکتور اما ســه باخت 
متوالی در لیگ متحمل شــده و با ۱۷ امتیاز در رده پنجم 
اســت و حتی اگر در این بازی پیروز شود یک پله در جدول 
لیگ صعــود خواهد کرد. با این حــال دنیزلی می گوید که 
هدفش با تراکتور قهرمانی در لیگ برتر اســت بنابراین باید 
نوار ناکامی های تیمش را قطع کند. پیکان هم تیم پرنوسانی 
اســت و اگر روز خوبش باشد شــرایط برای تراکتور سخت 
خواهد شــد. هرچند فرکی به اندازه دنیزلی ستاره در تیمش 

ندارد.
شهر خودرو............................... صنعت نفت آبادان
شهر خودرو با وجود یک بازی کمتر در صدر جدول لیگ 
قرار گرفته و این هفته هم در خانه پیروزی دور از دسترسش 
نخواهد بود. بخصوص اینکه نفت آبادان با مشــکالت زیادی 
مواجه اســت و بازیکنان این تیم هنوز دریافتی نداشته اند و 

اسکوچیچ سرمربی تیم هم گفته باشگاه به اندازه کافی به من 
و بازیکنان بهانه داده است. با این حال صنعت نفتی ها بخاطر 
هوادارانشــان با تمام توان بازی خواهند کرد هرچند امتیاز 
گرفتن از صدرنشــین لیگ کار راحتی نیست. گل محمدی 
یکی از بهترین تیم های لیگ را درست کرده است. تیمی که 

قرار است در آسیا هم حضور داشته باشد.
پرسپولیس.................................................. نساجی

چهار باخت در یازده هفته اصال آمار خوبی برای قهرمان 
ســه دوره متوالی لیگ برتر نیست. به همین دلیل هواداران 
این تیم در حضور کالدرون نام برانکو را فریاد می زنند! به هر 
حال پرسپولیس اگر می خواهد بازهم در جمع باالنشینان و 
مدعیان قرار بگیرد باید مقابل نســاجی پیروز شود. کالدرون 
بعد از پیروزی مقابل نفت آبــادان در جام حذفی از علیپور 
مهاجم تیمش انتقاد نرمی کرد و گفت او باید فشــار روانی 
را تحمل کند و دوباره به روزهای خوبش بازگردد. بزرگترین 
مشــکل کالدرون در تیمش آن طور که خــودش می گوید 

نداشتن مهاجم بزرگ و گلزن است! 
نســاجی هم هفت هفته اســت که برنده نشده و هفته 
گذشته هم مقابل استقالل در خانه شکست خورد. شاگردان 
مهاجری کار ســختی مقابل پرســپولیس خواهند داشــت 

پرسپولیســی که تقریبــا تمامی نفراتش ســرحال و آماده 
هستند. علیرضا حقیقی دروازه بان اسبق پرسپولیس انگیزه 
زیادی برای این بازی دارد. او مقابل استقالل نتوانست مانع 
شکست تیمش شود اما شاید در این بازی شرایط فرق کند. 
محمد قاضی و محمد عباس زاده مهاجمان اسبق پرسپولیس 
نیز حســابی برای این بازی انگیزه دارند بنابراین بیرانوند و 
مدافعان پرسپولیس کار سختی در این بازی خواهند داشت.

نکونام برنده تقابل تجربه و جوانی
اما در چهار دیداری که طی روزهای پنجشنبه و جمعه 
هفته گذشته از هفته دوازدهم لیگ برتر در شهرهای مختلف 
کشور برگزار شد تیم های ماشین  سازی و فوالد خوزستان در 
خانه به پیروزی رسیدند و دو دیدار با تساوی به پایان رسید. 

نتایج کامل بازی های برگزار شده به این شرح است:
*ماشین  سازی تبریز1....................................سایپا صفر

گل: احمدرضا زنده روح )۶۶- پنالتی(
*نفت  مسجدسلیمان صفر....................ذوب آهن صفر

- معراج اســماعیلی دروازه بان جوان ذوب آهن ضربه 
پنالتی حســین ابراهیمی بازیکن نفت مسجدسلیمان را در 

دقیقه ۵۰ مهار کرد.  
*شاهین شهرداری بوشهر1..............پارس جنوبی جم1

گل ها: حســین مالکی)۲۱(برای تیم شــاهین بوشهر- 
محمد نوری)۳۶ – پنالتی( برای پارس جنوبی.

اخراج:مصطفی احمدی )۶۳(از شاهین بوشهر 
*فوالدخوزستان۲.......................گل گهرسیرجان صفر

گل ها: ایوب والی )۲۲( وحسن بیت سعید )۴+۹۰(


