فوتبال

تيم فوتبال ذ وبآهن اصفهان با برتري مقابل آيزاول هند به مرحله گروهي ليگ قهرمانان آسيا صعود کرد

اشکهای شجاعیان برای قائدی

هافبک تیم فوتبال اســتقالل که برای
وضعیت بازیکن جوان تیمشــان اشــک
میریخت ،اعالم کرد که در طول بازی به
فکر مهدی قائدی بودند .به گزارش تسنیم،
داریوش شــجاعیان که یکی از گلهای
تیمش را مقابل صنعت نفت در نیمه نهایی
جام حذفی به ثمر رساند در پایان این دیدار
گفت :بازی خوبی بود و خوشبختانه پیروز
شدیم و این برد را به مهدی قائدی تقدیم
میکنیم .از همه مردم عزیز میخواهم که
برای او دعا کنند .شــجاعیان که هنگام
انجام مصاحبه گریه میکرد و اشکهای او
برای مهدی قائدی بود که به دلیل سانحه
رانندگی در بیمارستان بستری شده است،
افزود :در طــول بازی فقط نگران مهدی
بودیم .بیشتر از این نمیتوانم صحبت کنم،
چون دائم ًا در فکر مهدی هستم.
نوروزی :عالئم حیاتی قائدی
پایدار است

رئیس فدراسیون پزشــکی ورزشی آخرین
وضعیت مهاجم اســتقالل را تشریح کرد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پزشــکی
ورزشــی ایران ،دکتر غالمرضــا نوروزی
گفت :آقایان ،مهدی قاِئــدی و احمد رضا
شاکر بهدنبال ســانحه رانندگی در بزرگراه
امام علی(ع) شهر بوشــهر مصدوم شده و
توسط مرکز اورژانس به بیمارستان شهدای
خلیج فارس انتقال یافته اند که در این رابطه
نمایندگانفدراسیونپزشکیورزشیدوشنبه
شــب در محل بیمارســتان شهدای خلیح
فــارس حضور یافتند و در گفتوگو با دکتر
رحمانیان جراح عمومی و دکتــر زارع زاده
متخصص طب اورژانس و مدیر درمان این
بیمارستان ،از نزدیک در جریان روند درمان
قائدی و شاکر قرار گرفتند .وی افزود :حسب
گزارش دریافتی مهدی قائدی که به دلیل
آسیب دیدگی شدید کبد دچار خونریزی شده
بــود بعد از تدابیر درمانی الزم جهت تثبیت
وضعیت شوک به اتاق عمل انتقال و ترمیم
کبد توسط  ،دکتر رحمانیان انجام شد .سپس
به بخش مراقبت های ویژه منتقل وجهت
پیشگیری از خونریزی های احتمالی بعدی،
برایایشانداروهاییبیهوشیتجویزوتنفس
ی شود ،البته
وی با دستگاه ونتیالتور کنترل م 
همه عالیم حیاتی اش پایداراست.
نماینده ازبکستان
حریف پرسپولیس شد

تیم فوتبال نســف قارشــی از بکستان
موفق به پیــروزی در دیدار پلی آف لیگ
قهرمانان آســیا مقابل نماینده اردن شد.
به گزارش مهــر ،دیدارهای مرحله پلی
آف لیگ قهرمانان آسیا امروز برگزار شد
تا تکلیف تمام گروه های لیگ قهرمانان
آســیا مشخص شــود .نســف قارشی
ازبکستان موفق شــد در تاشکند با گل
های گلبــان ،عبدوخالیکــوف ،گانیوف،
کران و الرواشده(گل به خودی) با نتیجه
 ۵بر یک از سد الفیصلی اردن عبور کند
تا در گروه  Cبا پرسپولیس همگروه شود.
بنابراین تیم فوتبال پرسپولیس در مرحله
گروهی رقابت های لیگ قهرمانان آسیا
با تیم های الوصل امارات ،الســد قطر و
نسف قارشی ازبکستان بازی خواهد کرد.
نخســتین دیدار سرخپوشان پایتخت ۲۴
بهمن ماه با نســف قارشی ازبکستان در
ورزشگاه آزادی تهران خواهد بود.
اولین تمرین سپاهان زیر نظر
سرمربی جدید

منصور ابراهیــم زاده با حضور در تمرین
ســپاهان اصفهان بطور رسمی کار خود
را آغــاز کرد .به گزارش مهر ،تیم فوتبال
ســپاهان اصفهان تمرین دیروز خود را با
حضور ســرمربی جدید ایــن تیم برگزار
کرد .منصور ابراهیــم زاده در ابتدای این
تمرین گفتگوی کوتاهــی را با هواداران
ســپاهان انجام داد و از آنها خواست تا او
را در مسیری که برای زردپوشان اصفهانی
در نظر گرفته اســت همراهی کنند .وی
نخستین تجربه مربیگری خود در سپاهان
را جمعه هفته جاری برابر پرسپولیس در
هفته بیست و دوم لیگ برتر را پشت سر

گروه ورزشی :تيم فوتبال ذوب آهن با
گل دقايــق ابتدايي مهدي رجب زاده و
دو گل دقايق انتهايي مرتضي تبريزي
به مرحله گروهي ليگ قهرمانان آسيا راه
يافت .به گزارش ورزش سه ،تيم فوتبال
ذوب آهن همانطور که انتظار ميرفت با
يک گل زودهنگام روي پنالتي مهدي
رجــب زاده در دقيقــه  2از حريف کم
نام و نشــان خود پيش افتاد ولي سهل
انگاري بازيکنان و به خصوص مدافعين
تيم اميرقلعه نويي ســبب شــد تا آنها
روي يک غفلــت در دقيقه  21مغلوب
ضربه آندره اونســکيو شوند ،تا در ادامه
تيم هندي با اعتماد به نفس بيشــتري
بازي کند .در شــرايطي که بازي براي
سبزپوشان در نيمه دوم سخت شده بود
و تيم هندي دفاع جانانهاي انجام ميداد،
ضربات مرتضي تبريزي در دقايق  82و
 90+2در نهايت مقاومت تيم هندي را
شکست و شاگردان قلعه نويي به مرحله
گروهي رقابتهاي ليگ قهرمانان آسيا
صعود کردند تا در گروه  Bمسابقات با
ســه تيم الدحيل قطر ،الوحده امارات و
لوکوموتيو تاشکند براي صعود به مرحله
حذفي نبرد کنند.
شرح گلها:

ذوب آهن  1آيزاول ( 0دقيقه  ،2مهدي
رجــب زاده) :يکــي از اولين حمالت
ذوبيهــا منجر به کســب يک پنالتي

نصف جهان در آسيا

بسيار سردي که در فوالدشهر بودند با
صعود به مرحله گروهي شب شيريني را
پشت سر بگذارند.
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 اتفاق ويژه:

اخبار
ملی پوش غنا شاگرد علی دایی شد

 بهترين بازيکن:

براي اين تيم شد .مهدي رجب زاده نيز
پشــت اين توپ قرار گرفت و توانست
برخالف جهــت گلر هندي دروازه اين
تيــم را باز کند .ذوب آهــن  1آيزاول
(1دقيقــه  ،21آندره اونســکيو) :حمله
سريع بازيکنان تيم هندي در محوطه
جريمه ذوبيها و در حالي که به راحتي
ميشد توسط مدافع سبزپوش دور شود
با اشــتباه فاحش نژادمهدي موقعيت
خوبي براي بازيکن هندي گذاشــت و
او نيز با ضربهاي دقيق دروازه نماينده
ايران را باز کــرد .ذوب آهن  2آيزاول
 ( 1دقيقه  ،82مرتضي تبريزي) :سانتر

رئیس فدراســیون فوتبال با بیان اینکه بی ســر
و صدا بحث میزبانی از تیم های عربســتانی را
دنبال می کند ،گفت :از  AFCخواستیم خودش
را از مهلکه نجات بدهد .به گزارش مهر ،مهدی
تاج در مراســم بدرقه تیم ملی فوتسال که ظهر
دیروز در محل آکادمی ملی فوتبال برگزار شــد
گفت :این روزها مدام مطرح می شــود که چرا
قطر توانســت مقابل عربستان بایستد و میزبانی
از تیم های این کشــور را در خاک خود داشــته
باشــد ولی ایران نتوانست .رایی که کنفدراسیون
آسیا برای محرومیت ایران از بازی های خانگی
صادر کرد ،مربوط به  ۲ســال پیش است آن هم
به بهانه اتفاقاتی که در تهران رخ داد .عربستانی
ها مستندی را تهیه کردند و آتوی خوبی گرفتند
که تیم هایشان نمی تواند در ایران بازی کند .آنها
کمیته مسابقات و هیات اجرایی را متقاعد کردند
که به جای ایران در کشور بی طرف بازی کنند.
رئیس فدراســیون فوتبال تاکید کرد :ما اقدامات
موثری نزدیک به یک سال و نیم انجام داده ایم
و حتی در دادگاه عالی ورزش هم وکالیی گرفته
ایم .با هیاهو نمی شود مشکل را حل کرد .ما سه
نامه به کنفدراسیون آسیا و یک نامه به فیفا زده

زيبايي محمدرضا حســيني از ســمت
راســت با ضربه سر مرتضي تبريزي از
فاصله نزديک منجر به گل سوم ذوب
آهن شد .شــاگردان قلعه نويي زودتر
از پيــش بينيها با پنالتي مهدي رجب
زاده به گل اول بازي دســت يافتند تا
باور کنند همانطور که مربي حريف در
کنفرانس خبري گفته بود ،کار سختي
مقابل نماينده هند ندارند ولي غفلت آنها
باعث شد تا در دقيقه  21دروازه رشيد
مظاهري باز شــود .در ادامه شاگردان
قلعه نويي تالش زيادي براي رسيدن
به گل داشتند ولي زحمات آنها در نيمه

ایم که قصد رســانه ای کردن آن را نداریم .تاج
تاکید کرد :اینکه قرار بود قطر از میزبانی محروم
شود مربوط به امســال بود نه سالهای گذشته.
بحث ایران مربوط به  ۲ســال پیش است .این
یک موضوع کام ً
ال سیاسی است .از کنفدراسیون
آسیا خواستیم خودش را از این مهلکه نجات دهد
چون این ماجرا انتها ندارد .به کنفدراسیون آسیا
اعالم کردیم اگر مسیر را زالل نکنید هر روز این
مشکالت وجود خواهد داشــت .تاج یادآور شد:
از فیفا هم خواســتیم که اگر صالح دید به این
موضوع هم ورود کند .مــا این موضوع را دنبال
می کنیم و نمی خواهیم هر روز در رسانه ها آن
را مطرح کنیم چون رسانه های ما رصد می شوند.
رئیس فدراســیون فوتبــال اظهارکرد :ما همین
امروز به کنفدراســیون آسیا و فیفا نامه زدیم که
دالیل عربستان برای بازی نکردن در ایران این
مسائل است .اگر  ۲سال و نیم پیش این مصوبه
برای ایران گرفته شــده است ،خارج از اختیارات
فدراسیون و باشگاه های درگیر بوده است .نمی
شــود که استقالل ،پرســپولیس یا باشگاه های
دیگر را محکوم به کم کاری کرد .باید مصوبه را
برگردانیم که ما هم این را دنبال می کنیم.

استقاللنفتراسوزاند

اســتقالل با نتیجه دو بر یک نفت آبادان را
شکســت داد .به گزارشورزش سه ،استقالل
توانست با نتیجه دو بر یک در دیداری که هر
دو تیم موقعیت های زیادی داشتند نفت آبادان
را شکســت دهد تا به این ترتیب راهی فینال
جام حذفی شود .آبی پوشان حاال در انتظار برنده
دیدار استقالل خوزستان و خونه به خونه بابل
هستند .استقالل خیلی زود در ابتدای بازی به
گل رسید تا با خیالی آسوده بازی را ادامه دهد.
شــاگردان شفر بعد از گل زود هنگام منتظری
کمتر به حریف خــود اجازه دادند بــه دروازه
رحمتی نزدیک شوند و در اکثر دقایق استقالل
و نفت آبادان در میانه میدان در حال رد و بدل
کردن توپ بودند .استقاللی ها در دقایق پایانی
با تیزهوشی داریوش شجاعیان به گل رسیدند
تا نیمه اول رویایی برای این تیم تمام شود .نیمه
دوم با برتری نسبی نفت آبادان آغاز شد و این
تیم در چند مرحله دروازه استقالل را تهدید کرد
تا در نهایت پریرا موفق شد دروازه آبی پوشان
را باز کند .بعد از این گل دو تیم موقعیت های

هیئــت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی امالک و ســاختمان های
فاقد سند رسمیآگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی امالک و ســاختمان های فاقد ســند رسمی برابررای شماره
 139660301060008400هیــات اول موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی مســتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک
ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حســین ســلیمی فرزند بشــیر
بشماره شناسنامه  0011428309صادره ازتهران درششدانگ یک قطعه زمین بابنای
احداثی بمساحت  116/80مترمربع پالک  701فرعی از 12اصلی مفروز ومجزی شده
ازپالک  701فرعی از 12اصلی واقع درقریه خیرآباد بموجب سندمالکیت مشاعی بنام
متقاضی(حسین سلیمی)محرزگردیده است لذا بمنظوراطالع عموم مراتب دردونوبت
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مهدي رجب زاده در نيمه اول کاپيتان
سبز پوشــان بود و مرتضي تبريزي در
نيمه دوم با خروج اينهافبک کهنه کار
بازوبند را به بازو بست .جالب اينکه هر
سه گل ذوب آهن توسط کاپيتانهاي
ذوب آهن رقم خورد.

مهدی تاج:عربستانیها از ایران «آتو» گرفتند

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند
رسمیآگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تکلیف وضعیت ثبتی و
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمیبرابر رأی شماره 139660301060007647
هیــأت اول موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های
فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه
بالمعارض آقای احمد کنگرلو فرزند اسداله به شماره شناسنامه  201صادره از در
شش دانگ یک باب خانه به مساحت  111مترمربع پالک  64فرعی از  3اصلی واقع در
قریه کهریزک خریداری از مالک رســمی سیده خانم آغاسرکی محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شــود در
صورتی که اشخاص 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 تسلیم اعتراض ،دادخواست
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای عدم مذکور
وعدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد.ث/م.الف 794
تاریخ انتشار نوبت اول 96/10/24 :تاریخ انتشار نوبت دوم96/11/11 :
محمد رحیم پور راینی – رئیس ثبت اسناد و امالک
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مناسبی داشتند اما هیچکدام از این موقعیت ها
تبدیل به گل نشد تا در نهایت استقالل برنده
این دیدار باشــد.در روزی کــه منتظری برای
استقالل گلزنی کرد و شجاعیان روز فوق العاده
ای داشت ،مطمئنا بهترین بازیکن زمین سید
مجید حســینی در خط دفاعی اســتقالل بود.
مدافع جوان آبی ها تقریبــا در تمامی نبرد ها
برنده بود و در لحظات پایانی با یک ضربه بسیار
خوب توانست استقالل را از گل خوردن در ثانیه
های پایانی فراری دهد تا به این ترتیب بهترین
بازیکن زمین باشد .آگوستو سزار و لوسیانو پریرا
در این دیدار بهترین بازیکنان نفت آبادان بودند.
اتفاق ویژه

شفر با اســتقالل به فینال جام حذفی رسید
تا سرمربی آلمانی اســتقالل فاصله اندکی با
کســب اولین جام خود داشته باشد .استقاللی
ها  4ســال است که در حسرت جام هستند و
حاال باید برای برگزاری جشــن قهرمانی جام
حذفی در انتظار برنده دیدار استقالل خوزستان
و خونه به خونه باشند.

به فاصله  15روزآگهی میشــوددرصورتیکه اشخاص نسبت به صدورسندمالکیت
متقاضی اعتراضی داشــته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی بمدت دوماه
اعتراض خودرابه این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم
اعتراض دادخواســت خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی اســت درصورت
انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات ســندمالکیت صادرخواهد
شد 879.ث /م.الف
محمد رحیم پوررانی رئیس اسناد وامالک ورامین
تاریخ انتشارنوبت اول 1396/11/11:تاریخ انتشارنوبت دوم1396/11/26:
اخطاريه دفترخانه نام و نام خانوادگي مخاطب رضا فتحي شغل – اقامتگاه و آدرس :
مجهول المكان موضوع آقاي رضا فتحي خوانده دادنامه شعبه  2فرديس  ،بدينوسيله
به شــما اخطار ميشــود ظرف مدت يك هفته بعد از ابالغ ايــن اخطاريه جهت اجراء
دادنامه به دفترخانه مراجعه نمائيد .
سردفتر طالق  31كرج -محمدمهدي كاوه
آگهی ابالغ وقت دادرســی را به موجب پرونده کالســه ۹۶۰۷۸۵شعبه اول دادگاه
عمومی حقوقی سنندج ،بانک توسعه تعاون استان کردستان دادخواستی به خواسته
مطالبه وجه به انضمام کلیه خســارات قانونی به طرفیت -۱مانی حق شناس فرزند
ابراهیم -۲کیهان ویســی فرزند محمود تقدیم دادگاه داشــته اســت و چون خوانده
ردیف دوم آقای کیهان ویســی مجهول المكان می باشــد به در خواست خواهان و
دســتور ریاست محترم دادگاه  ،وفق ماده  ۷۳قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای
عمومــی و انقالب  ،مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های اكثير االنتشــار درج تا
از تاریخ نشــر آگهی به مدت یک ماه نامبرده به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم
نشــانی محل اقامت خود و دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم و اخطاریه در
جلســه دادرسی روز شنبه 96/12/12ســاعت  ۹:۳۰صبح شرکت نماید ،در غیر این
صورت دادگاه غيابا مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
مدیر دفتر شعبه اول محاكم حقوقی شهرستان سنندج

اول به بار ننشست تا نيمه دوم خطرناک
شود .با شروع نيمه دوم بختيار رحماني
جايگزين مهدي رجب زاده شد تا خط
مياني ذوب آهن جــان تازهاي بگيرد؛
سبزپوشــان در نيمه دوم پس از اينکه
از عمق خط دفاعي به نتيجه نرسيدند و
در برخي صحنهها هم بدشانس بودند،
به کنارهها روي آوردند و در نهايت فشار
زياد شاگردان قلعه نويي مقاومت حريف
هندي را شکســت و دو گل از تبريزي
روي ارســال از سمت چپ خط دفاعي
آيزاول نتيجه بازي را  3بر  1به ســود
ذوب آهنــي کرد تا آنها عليرغم هواي

مرتضــي تبريزي که در طــول بازي
تالش زيادي براي بــاز کردن دروازه
حريف داشــت ،در نهايــت در بهترين
زمان ماموريــت خود را انجــام داد و
با ضربه ســر گل دوم بازي را به ثمر
رساند .باز شدن خط دفاعي آيزوال در
دقايــق پاياني براي جبران گل خورده،
اين فرصت را به تبريزي داد تا گل دوم
را هم به ثمر برساند و خود را به عنوان
بازيکن ويژه اين ديدار مطرح کند .البته
محمدرضا حسيني نيز که پاسهاي گل
تبريزي را فراهم کرد ،نقش ويژهاي در
اين پيروزي داشت .به اين ترتيب تيم
ذوبآهن اصفهــان بهعنوان چهارمين
نماينده کشــورمان پــس از تيمهاي
پرسپوليس ،اســتقالل و تراکتورسازي
در مرحله گروهي ليگ قهرمانان آسيا
حضور خواهد داشت.

ســاموئل ســارفو مدافع تیم ملی«ب»
غنا با نظــر علی دایی به تیــم فوتبال
سایپا پیوســت .به گزارش مهر ،ساموئل
سارفو  ۲۷ســاله ،بازیکن لیگ برتر غنا
که ســابقه عضویت در تیم ملی ب این
کشــور را در پرونده ورزشی خود دارد ،با
نظر علی دایی ،نارنجی پوشان را در این
فصل همراهی خواهد کرد .سارفو سابقه
قهرمانی با تیم ملی غنــا در فینال جام
ملت های غرب آفریقا که سپتامبر ۲۰۱۷
برگزار شد را در کارنامه خود دارد.
العین امارات همگروه استقالل شد

العیــن امارات با پیــروزی مقابل نماینده
بحریــن از مرحله پلیآف لیگ قهرمانان
آســیا صعود کرد تا با استقالل همگروه
شود .به گزارش ایسنا ،دیدار تیمهای العین
امارات و مالکیه بحرین در چارچوب مرحله
پلیآف لیگ قهرمانان آسیا با نتیجه  ۲بر
صفر به سود نماینده امارات به پایان رسید.
در این دیدار مارکوس برگ در دقیقه ۵۳
و کایو در دقیقه  ۶۲دو گل العین را به ثمر
رســاندند .العین امارات با صعود از مرحله
پلــیآف ،در گروه  Dبــا حضور الهالل
عربستان ،اســتقالل ایران و الریان قطر
قرار گرفت .العین امارات در شــرایطی در
گروه  Dبا اســتقالل همگروه شد که در
مرحله یک هشــتم نهایی فصل گذشته
لیگ قهرمانان آسیا موفق شد آبیپوشان
پایتخــت را در مجمــوع دو دیدار رفت و
برگشت با نتیجه  ۶بر  ۲شکست دهد.

لزوم ورود کمیته ملی المپیک به مناقشه فوتبالی ایران و عربستان
با اتفاقات رخداده در روزهای اخیر لزوم ورود
کمیته ملی المپیک به مناقشه فوتبالی ایران
و عربستان بیش از گذشته احساس میشود.
به گزارش تســنیم ،همانطور که پیشبینی
میشد کنفدراسیون فوتبال آسیا در ماجرای
فوتبال ایران و عربســتان بــار دیگر رأی به
بــازی در زمین بیطرف داد تــا نمایندگان
فوتبال ایران برای سومین سال پیاپی مجبور
به برگزاری بازی در کشــور ثالث باشند ،این
در حالی اســت که عربستان و امارات اعالم
کردند به قطــر نمیروند اما قطریها مقابل
زیادهخواهی این دو کشــور ایســتادند و در
نهایــت  AFCرأی به میزبانــی قطر داد.
فدراســیون فوتبال ایران در دو سال گذشته
نتوانســته در ایــن کارزار موفق عمل کند و
عم ً
ال در مقابل ســعودیها و کنفدراســیون
فوتبال آســیا بازنده بــوده و کاری از پیش
نبرده اســت ،ایــن در حالی اســت که فیفا
بهصراحــت تأکید کرده مســائل سیاســی،
مذهبی و نژادپرستانه جایی در فوتبال ندارد،
با این حال فدراســیون فوتبال ایران نهتنها
در این بــاره خوب و قوی عمل نکرده ،بلکه

از در میان گذاشــتن این موضوع با فیفا نیز
خودداری کرده است .فدراســیون ایران در
این شــرایط میتواند بهراحتی اقدام AFC
را به فیفا گزارش دهد اما مشــخص نیست
چرا چنین کاری نمیکند .در چنین شرایطی
بهنظر میرسد ارگانها و نهادهای دیگر باید
وارد گود شــوند .یکی از ایــن نهادها کمیته
ملی المپیک اســت .در منشور المپیک آمده
که سیاســت جدا از ورزش اســت و در این
شــرایط کمیته ملی المپیک میتواند در این
قضیه ورود کــرده و موضــوع را به اطالع
کمیته بینالمللی المپیک ( )IOCبرســاند.
فوتبال هم یکی از رشــتههایی است که در
المپیــک حضور دارد و بــه همین دلیل این
کمیته میتواند موضوع دخالت سیاســت در
فوتبال از سوی عربستانیها را پیگیری کند.
با حضور رضــا صالحیامیری در کمیته ملی
المپیک و اینکه فدراسیون فوتبال تاکنون در
این پرونده ناموفق بــوده این انتظار میرود
که کمیته ملــی المپیک تالش خود را برای
این کار انجام دهــد و حتی مدیریت پرونده
بازیهــای نمایندگان ایران و عربســتان را

معطلی  ۱۵ساعته تیم ملی تنیس در
فرودگاه امام خمینی

تیم ملی تنیس ایران که باید شب گذشته
عــازم هنگ کنگ می شــد همچنان در
فرودگاه امام خمینی معطل است .به گزارش
ایسنا ،تیم ملی تنیس ایران برای حضور در
مســابقات دیویس کاپ گروه دو آسیا باید
عازم دوحه قطر می شــد تا از آنجا راهی
هنگ کنگ شــود .باوجود اینکه تیم ملی
تنیس ایران ســاعت  ۱۰شب گذشته باید
تهران را به مقصد دوحه ترک می کرد اما
این پرواز چندین مرتبه کنسل شده و ملی
پوشان  ۱۵ساعت در فرودگاه امام خمینی
منتظر انجام پرواز تهران  -دوحه بودند
.

برانکو:بدونبعضیهابازهمبرایقهرمانیمیجنگیم

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در خصوص
وضعیت این باشــگاه با خبرنگاران گفت و گو
کرد .به گزارش ورزش سه ،برانکو ایوانکوویچ
امروز در حاشیه تمرین پرسپولیس به سواالت
خبرنــگاران پاســخ داد .نمی دانم مشــکل
سپاهان چیست؛ اما در همین حد می دانم که
یک باشگاه بزرگ است با سابقه طوالنی و آنها
موفــق ترین تیم از لحاظ نتیجه گیری در 10
سال اخیر فوتبال ایران هستند .به فینال لیگ
قهرمانان راه یافته اند و خب طبیعی است که
اصفهانی ها و هواداران سپاهان همیشه حداکثر
انتظــارات را از این تیم دارند و خیلی به نتایج
حساس هستند .متاســفانه برای دوستم آقای
کرانچار شرایط آنطور که باید پیش نرفت و اگر
یادتان باشد خیلی از بازی ها را سپاهان خوب
بازی کرد؛ اما شانس نداشت و نتیجه نگرفت
یا دقیقه آخر گل خوردند یا شــانس های گل
را از دســت دادند .در مجموع آنها خیلی بهتر
از نتایجی که گرفتند ،بازی کردند .ما خودمان
را درگیر این مســائل نمی کنیم .ابتدای فصل

گفتیم که اهدافمان چیست و پنهان هم نکردیم.
همیشــه همین هدف پرسپولیس خواهد بود؛
البته شاید نشود به همه این اهداف هم رسید؛
چون رقبای سرسختی مثل استقالل ،سپاهان،
تراکتور ،ذوب آهن و فوالد داریم؛ اما هدف ما
در هر بازی برد است و در نهایت هم قهرمانی
می خواهیم؛ اما اینکه چه زمانی جشن قهرمانی
را بگیریم مهم نیســت و االن تنها دغدغه ما
این است که چطور سپاهان را ببریم .بازیکنانی
کــه قرارداد دارند ،در تیم می مانند .آنهایی که
قرارداد ندارند هم ما پیشــنهاد می دهیم و اگر
کسی فکر می کند جای دیگری برایش بهتر
است ،ما نمی توانیم جلویش را بگیریم و کاری
از ما برنمی آیــد .کادر بازیکنان خیلی خوبی
داریم .شما هم دیده اید .در کنار بازیکنانی که
مقابل پیکان بازی کردند ،بازیکنانی مثل وحید
امیری ،فرشــاد احمدزاده و کمال کامیابی نیا
بازی نکردند؛ همچنین امید عالیشاه از سربازی
برمی گردد .باز هم تیمی خواهیم داشــت که
برای قهرمانی خواهد جنگید.

ورزشگاه کربال میزبان مسابقات
 AFCکاپ شد

کنفدراسیون فوتبال آسیا با برگزاری دیدار
الزوراء نماینده این کشــور با تیم المنامه
بحرین در ورزشگاه کربال موافقت کرد.
به گزارش فارس ،شــبکه فوتبال عراق
لحظاتی پیش اعالم کرد که کنفدراسیون
فوتبال آســیا برای برگزاری بازی الزوراء
نماینده این کشور با تیم المنامه بحرین
در ورزشــگاه بین المللی کربال موافقت
کرد .این درحالی است که ورزشگاههای
عراق از سال  ۲۰۱۱به خاطر نبود امنیت
در کشور از سوی فیفا تعلیق شده بودند
و عراقیها بازی هــای بین المللی خود
را در ایــران یا کشــورهای دیگر برگزار
میکردن
نوب
تا
ول
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