فوتبال

دادستان استان بوشهر:

شانس زيادي فغاني براي قضاوت در
دربي ۸۶

به احتمــال زيــاد ،داور بينالمللي فوتبال
کشــورمان قضاوت هشتادوششمين دربي
پايتخت را برعهده خواه د داشت .به گزارش
تســنیم ،عليرضا فغاني پيشنها د کرده بود
که با توجه به حضور اينفانتينو رئيس فيفا
در ايــران ،قضاوت دربــي  86را به داوران
بينالمللي و جوان بدهن د و کميته داوران هم
قص د داشت داوري دربي را گزينههايي چون
موعو د بنيا ديفر ،پيام حيدري ،حسين زرگر
يا سيدمهدي سيدعلي بدهد ،به همين خاطر،
فغاني براي قضاوت ديدار مشکيپوشان -
سپاهان راهي مشــه د شد .پس از گذشت
چن د روز ،خبر ميرس د با توجه به حساسيت
دربي و همچنين حضور اينفانتينو ،قضاوت
بازي روز پنجشنبه سرخابيهاي پايتخت بار
ديگر به فغاني سپرده خواه د شد .بسياري از
پيشکسوتان داوري از جمله علي خسروي
و حيدر ســليماني در گفتوگو با تســنيم
اظهارنظر کر دهان د که بهتر است فغاني داور
دربي باشد .دليل آنها اين است که اشتباهات
داوران جوان در دربي ممکن است در حضور
رئيس فيفا جلوه خوبي نداشته باش د و حواشي
دربي را نيز زيا د کند.
ساعت بازی استقالل و پرسپولیس
اعالم شد

کميته مســابقات از تغيير ســاعت بازي
استقالل و پرســپوليس در هفته بيست و
پنجــم ليگ برتر خبر دا د .به گزارش ايلنا ،
ديدار دو تيم استقالل و پرسپوليس از هفته
بيست و پنجم ليگ برتر روزپنجشنبه ۱۰
اسفن د ساعت  ۱۵:۴۵آغاز ميشود .پيش از
اين قرار بو د اين مسابقه ساعت  17:20آغاز
شود.
استعفاي دستنشان از هدايت ملوان

سرمربي تيم فوتبال ملوان بندرانزلى از سمت
خو د کنارهگيري کرد .به گزارش خبرگزاری
مهر ،پس از تساوي يک  -يک تيم ملوان
بندر انزلي مقابل نفت مسجدســليمان در
هفته بيستوپنجم ليگ دسته اول فوتبال،
نادر دستنشان از هدايت ملوانان استعفا کرد.
دستنشان در نشســت خبري پس از اين
مسابقه در خصوص استعفاي خو د گفت :من
ديگر حريف اين داوريها نميشوم.ملوان با
کسب  37امتياز در رتبه هشتم جدول ليگ
دسته اول قرار دارد.
ديفرد
هجوم هواداران ملوان به زاه 
در اعتراض به پنالتي

هواداران تيم فوتبال ملوان بندرانزلي در
پايان ديدار اين تيم مقابل نفت مســجد
سليمان به سمت داور اين مسابقه هجوم
بردند.به گزارش تســنیم ،ديدار تيمهاي
ملوان بندرانزلي و نفت مســجد سليمان
يکشــنبه در حالي بــا نتيجه يک  -يک
به پايان رسيد که تيم ملوان تا ثانيههاي
پاياني از حريف خو د پيش بود ،اما محمد
حسين زاه ديفرد داور مسابقه در دقيقه
 90به سود نفت مســج د سليمان پنالتي
اعالم کــرد و در نهايت بازي مســاوي
شد.پس از پايان اين مســابقه هواداران
انزليچــي در اعتراض بــه تصميم داور
مســابقه فنسهــاي قســمتهايي از
ورزشــگاه را شکســته و به داخل زمين
ريختن د و به ســمت زاهديفر د حملهور
شــدند که ايــن قائله بــا دخالت نيروي
انتظاميبه پايان رسيد.
د با نفت تهران
تکذیب توافق بیرانون 

وکيل عليرضا بيرانون د خبر توافق موکلش
با باشــگاه نفت تهران را تکذيب کرد .به
گزارش باشگاه خبرنگاران جوان به دنبال
صدور حکم توقيف اموال باشــگاه نفت
تهران از ســوي يکي از شــعب قضائي
تهران به دليل شکايت عليرضا بيرانون د از
اين باشگاه ،صبح يکشنبه خبري منتشر
ش د مبني بر اينکه باتوجه به طرح شکايت
بيرانون د از نفت تهــران در زمان مالکيت
حميدرضــا جهانيان ،حکــم مذکور هم
براساس شــکايت قبلي صادر شده است
و برهمين اســاس وکيل دروازه بان ملي
پوش پرســپوليس با مسئوالن فعلي نفت
تهران به توافق رســيده اســت تا هر چه
ســريع تر مطالبات بيرانون د پرداخت شود.
البته مصطفي سليماني ،وکيل بيرانون د در
گفتگو با خبرنگار مــا ضمن تکذيب اين
امر اظهار داشت :تنها  ۲روز است که اين
حکم را دريافت کرده ايم و براي پرداخت
مطالبات بيرانون د تفاوتي ندار د که جهانيان
مالک باشــگاه نفت باش د يا فردي ديگر.
او افــزود :با توجه به اينکه باشــگاه نفت
تهران ،يک موسســه حقوقي اســت ،هر
فردي مالکيت اين باشگاه را برعهده دارد
باي د براي جلوگيري از توقيف اموال نفت
تهران مطالبات موکل مرا پرداخت کن د و
تفاوتي هم بين مالک فعلي و قبلي وجود
ندارد.

مهدي قائدي رانندگي در صحنه تصادف را انکار کرد

گروه ورزشی :دادستان عموميوانقالب
بوشهر از احضار مهدي قائدي بازيکن
اســتقالل به دادســرا خبر دا د و گفت:
تحقيقات اوليه توسط قاضي رسيدگي
کننده به پرونده انجام شــد .دادستان
اســتان بوشــهر گفت :مهدي قائدي
رانندگــي در صحنه تصــادف را انکار
کــر د و با توجه به اين امر نياز اســت
در اين زمينه تحقيقات بيشتري انجام
دهيم .حسن پور دادستان استان بوشهر
درباره حضور مهدي قائدي بازيکن تيم
فوتباالســتقالل در دادسرا در گفتگو با
باشگاه خبرنگاران جوان بيان کرد :پس
از حادثه منجر به فوت که اعالم شــد
مهدي قائدي راننده است ،پرون دهاي در
دادسراي بوشهر باز ش د و تحقيقات اوليه
صورت گرفت.
بــا توجه به شــرايط مناســب
جسميقائدي او را فرا خوانديم

او ادامه داد:از طرفي با توجه به وضعيتي
که مهدي قائدي در بيمارستان داشت
قرار شــ د تحقيقات از وي را به زمان
ديگري موکول کنيم که امروز اين کار
انجام شــ د و با توجه به شرايط مناسب
جسميقائدي او را به دادسرا فرا خوانديم
و پرونده در همان شعبه دادياري مورد
بررسي قرار گرفت.
مهدي قائــدي رانندگي در صحنه
تصادف را انکار کرد

حســن پور ادامه داد:البته قائدي منکر
رانندگي خودرو اســت و بــا توجه به
اين امر نيــاز تا در اين زمينه تحقيقات
بيشــتري انجام دهيم .پرونده در حال
حاضر در جريان رسيدگي قرار دارد.
بي احتياطي منجر به فوت شد

دادستان بوشــهر بيان کرد :اين فر د از

حيث بي احتياطي در امر رانندگي منجر
به فوت و ايرا د صدمه غير عمدي تفهيم
اتهام و قرار تامين نيز از وي اخذ شــده
است.
يده د قائدي راننده بوده
شواه د نشان م 
او دربــاره اينکه آيا از افــرا د حاضر در
ســانحه فردي قبول کرده که در شب
حادثــه راننده بوده يا خيــر بيان کرد:
بله .شــخص ديگري مدعي رانندگي
در اين خودرو بوده اســت.تحقيقات از
ســوي داديار در حال پيگيري است و
هنوز راجع به اين موضوع اظهار نظري
يده د قائدي
نشده است .شواه د نشان م 
راننده بوده اما شــخص ديگري مدعي
شده است.
خانواده مقتول در شکايت از کسي
نام نبردهاند

حسن پور در مور د اينکه وضعيت خانواده
شاکر به چه صورت است گفت:خانواده
شاکر شکايت خو د را اعالم کردند.البته

نام شخص خاصي را در شکايت اعالم
نکردن د و خانواده مقتول تنها خواســتار
اين شدن د تا در صورت مشخص شدن
مقصر اقدامات قانوني صورت بگيرد.

احتمال صدور کيفر خواســت در
سال جاري وجو د دارد

او افزود:تحقيقات در حال انجام اســت
و امکان دار د همين امســال تحقيقات
اوليه تمام و به تصويب در دادسرا برسد.
همچنين ممکن است پرونده منجر به
صــدور قرار در دادســرا و در نهيت به
دادگاه ارســال شــو د .بنابراين احتمال
صدور کيفر خواســت در ســال جاري
وجو د دارد.
قائدي حتي گواهينامه هم نداشته
باشد قتل غير عم د است

دادستان بوشهر درباره اينکه آيا قائدي
ميتوان د به فوتبال خو د ادامه ده د يا خير
گفت :از نظر ما مانعي ندار د و اگر جرم
او محرز شــو د جرم غير عمدي است

.همچنين اگر قائــدي گواهينامه هم
نداشته باش د جرم غير عمدي است.
دردسر عظيم قائدي

بر اساس اين گزارش اثبات حضور قائدي
پشتفرمان،ميتوان ددردسرعظيميبراي
اين بازيکن داشته باش د زيرا او گواهينامه
ندار د و طبق قانون ،مقصر اصلي تصادف
به حساب ميآيد .صحنه تصادف نشان
يدا د فردي که روي صندلي شــاگرد
م
نشسته ،به بيرون پرتاپ شده نه فردي
که پشــت فرمان بوده است .به همين
دليل از همان لحظه اين شايعه به گوش
رسي د که مهدي قائدي پشت فرمان بوده
اســت .قدرتا ...کشکولي رئيس پليس
راهنمايي و رانندگي اســتان بوشهر هم
حضور قائدي پشت فرمان خودرو را تأييد
کر د و گفت« :بنا بر اظهارنظر کالنتري،
بررسي صحنه تصادف نشان دا د راننده
آقاي قائدي بوده است ».البته او در ادامه
گفت :باي د پزشــکي قانوني هم در اين

آخرين وضعيت پادواني از زبان سرپرست تيم فوتبال استقالل

سرپرست تيم فوتبال استقالل که همراه لئوناردو
پادواني در شــهر اهواز حضــور دارد ،آخرين
وضعيــت اين بازيکن را بع د از عمل تشــريح
کرد.به گزارش سايت رسميباشگاه استقالل،
نصراهلل عبداللهي سرپرست تيم فوتبال استقالل
که به همراه پزشــک و فيزيوتراپ باشگاه در
کنار پادواني در اهواز حضور دار د درباره وضعيت
کلي مدافع برزيلي اســتقالل گفت :انتقال اين
بازيکن از داخل زمين به آمبوالنس و ســپس
بيمارســتان با کمک پزشکان باشگاه به خوبي
انجــام گرفت .بازيکن اســتقالل ابتدا به يک

بيمارســتان رفت و ســپس با توجه به نياز به
امکانات بيشتر ،راهي بيمارستاني مجهزتر شد.
وي افزود :پزشکان به خوبي رسيدگي کردن د و
در تشخيص اوليه گفتن د که باي د درگيري نخاع
و استخوان برطرف شود .به همين دليل پادواني
تحت دو عمل جراحي قرار گرفت که عمل اول
تا  ۲:۳۰بامدا د و عمل دوم تا حوالي ســاعت ۶
صبح طول کشــيد .همچنين قرار بو د که يک
عمل جراحي براي مشــکل سر او انجام شود
اما با توجه به نگراني از بيهوشــي زيا د و البته
اهميت کم اين عمل جراحي مقرر شــ د تا اين
عمل در آينده انجام شــود .سرپرست استقالل
درباره وضعيت بع د از عمــل جراحي ،تصريح
کرد :عمل جراحي پادواني موفقيت آميز بو د و
پزشکان توانستن د درگيري نخاع و استخوان را
برطرف کنند .او اکنون در آي ســي يو بستري
است و البته تنفس او به صورت طبيعي انجام
ميشــو د اما با توجه به داروهاي تجويز شده،
فعال در حال استراحت است.

مانند مهدویکیا تمرین کن

راه فيکس شدن مسلمان در دربي چيست؟

از آخرين حضور محســن مسلمان در ترکيب
پرسپوليس 50روز ميگذرد تا اينگونه عجيبترين
اتفاق ممکن رقم بخورد .به گزارش ورزش سه،
باور اينکههافبک تکنيکي و پاسور پرسپوليس 9
بازي از ترکيب سرخپوشــان دور شود و فرصت
بازي به دست نياورد براي هيچ کدام از هواداران
و نزديکان به اين تيم باورکردني نيست.هافبکي
که عليرغــم اين دور طوالنــي مدت همچنان
برترين پاســور ليگ محسوب ميشود و با توجه
به اتفاقات شيريني که براي سرخپوشان رقم زده
از محبوبترين آنها در روي سکوها .با اين حال
برخي اتفاقات رخ داده طي اين مدت ،برانکو را به
اين نتيجه رســانده که از شماره  77تيمش عبور
کن د و مثل گذشته او را چهارمين بازيکن تيمش در
اين پست قرار دهد .جملهاي که محسن مسلمان
اولين بار آن را در روزهاي ابتدايي فصل پانزدهم
ميشني د و سرمربي کروات سرخپوشان با اعالم
اينکه اينهافبک تــازه به خدمت گرفته تيمش
بع د از نفراتي مثلهادي نوروزي ،امي د عاليشاه و...
در اولويت او قرار دارند .مســلمان که آن روزها
فرسنگها با روزهاي اوج فاصله داشت ،همچنان
يديد
خود را در قامت بازيکني فيکس و تاثيرگذار م 
و اين اظهارات روحيه او را به شــدت برهم زده
بود اما در نهايت با مشورتهاي صورت گرفته راه
خود را کامال تغيير داد و مســير تازهاي در پيش
گرفت .مسيري که در نهايت موفقيتهاي بزرگي
را برايش در پي داشت و او را يکي از محبوبترين
بازيکنان پرسپوليس لقب داد .هافبک پرسپوليس
اما خوش شانس است که برانکو برخالف توماس
دال اظهارنظر جنجاليتري عليه او مطرح نکرده
است .کافي است اين اظهارنظر توماس دال را در
کنار حرفهاي برانکو بگذاري د تا متوجه شوي د هنوز
هواي ارتباطي ميان سرمربي پرسپوليس وهافبک

تيمش طوفاني نشده است« :من با مهدوي کيا
و باربارز همبازي بودم  ،ولي در اين 3ســال هيچ
عالقهاي نداشتم که با آنها تماس بگيرم .مطمئن
باشي د االن هم با اين دو قهوه نخواهم خورد .کيا
و باربارز در نظر من مثل ديگر بازيکنها هستند».
مهدويکيــا که در آن مقطــع تجربه حضوري
نزديــک به يک دهه در فوتبال آلمان را پشــت
ســر ميگذشت اما واکنشــي کامال حرفهاي به
اين موضوع داشت و در مصاحبهاي با اکسپرس
در آن زمان با اشــاره به دوران ســختتري که
در گذشــته پشت سر گذاشته بود اينطور واکنش
نشــان داد :قبال هم شرايطي به مراتب وخيم تر
از ايــن را تجربه کرده ام .آن موقع که يک عمل
جراحي روي کمرم صورت گرفته بود ،هيچ کس
فکر نميکرد دوبــاره به ترکيب برگردم  ،ولي به
سرعت همه چيز را تحت کنترل گرفتم .االن هم
به آينده خوشبين هستم .ديگر نکتهاي که اکنون با
شباهت نيمکت نشيني محسن مسلمان و مهدوي
کيا عجين شده به تغيير سبک مربيان بازميگردد.
برانکو نيز با تغيير تاکتيکي خــود ترجيح داده از
دوهافبک دفاعي و دو بال کناري ســود ببرد که
اين مساله جاي مسلمان را در ترکيب تنگ خواهد
کرد .مهدوي کيا در آن مقطع نيز در خصوص اين
تغييرات که يکي از داليل نيمکتنشيني تيمش
بود اينطور گفته بود :موضوع به تغيير سيســتم
برميگردد .روشي که سالها با آن بازي ميکرد و
تهاجميهم بود ،االن به کار گرفته نميشود .ما
يدهيم و پستهايي
تقريبا به دفاع اهميت بيشتري م 
که من بازي ميکردم تقريبا حذف شده اند .درواقع
گوش چپ و راست نداريم .صحبتهايي که در
خصوص افت من گفته ميشود را قبول ندارم ،به
عقيده خودم شرايط ايده آلي دارم و فقط باي د سريع
تر خودم را با اوضاع جدي د وفق بدهم.

آگهي دعوت از بستانكاران شركت بازرگاني راز دانه هاي شفا (با مسوليت محدود)
(درحال تصفيه) ثبت شده بشماره316185و شناسه ملي 10103532582

پيرو مصوبه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 81396/30در خصوص اعالم انحالل شركت بازرگاني راز دانه هاي شفا ( با مسوليت محدود) ( درحال تصفيه) و در راستاي ماده 215قانون تجارت بدينوسيله

از كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه ادعاي مالي نسبت به اين شركت دارن د دعوت مي نماي د ظرف مهلت قانوني با در دست داشتن مدارك مربوطه به آدرس تهران – شهرك غرب – بلوار دا د مان – خيابان
فخار مقدم – كوچه ايراني – پالك  -10طبقه  4ك د پســتي  1468993765مراجعه و درخواســت خو د را كتبا و با اخذ رسي د تسليم تا مور د رسيدگي قرار گير د  .بديهي است پس از انقضا مدت مذكور
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زمينه بررسيهايي انجام ده د تا مشخص
شو د آيا واقع ًا قائدي پشت فرمان بوده يا
نه؟ از همان لحظه ورو د اين بازيکن به
بيمارستان ،پزشکان فرضيه تصادف را
اينطور ترسيم کردن د که فرمان با شکم
او برخور د کرده و به همين دليل بعضي از
اجزاي شکمش از جمله کب د و طحالش
آسيب ديده است .صحبتهاي اوليه هم
کام ً
ال متناقض بود .پندار توفيقي معاون
ورزشــي باشگاه استقالل گفت :طحال
اين بازيکن را عمل کر دهاند ۲۴ .ساعت
بعد ،اما پزشــک معالج گفت :دست به
طحال قائدي نز دهاند.
اثبات حضــور قائدي پشــت فرمان،
ميتوان د دردسر عظيميبراي اين بازيکن
داشته باشــد .او گواهينامه ندار د و طبق
قانون ،مقصر اصلي تصادف به حساب
ميآيد .قانون ميگوي د حتي اگر فرض
بر اين باش د که قائدي گواهينامه داشته
باش د او از سرعت تخطي کرده که جريمه
اش بر اساس ماده  ۷۱۴قانون مجازات
اسالميميشود؛ «هرگاه بياحتياطي يا
بيمباالتي يا عدم رعايت نظامات دولتي
يــا عدم مهارت راننــده منتهي به قتل
غيرعمدي شــو د مرتکب به  ۶ماه تا ۳
سال حبس و پرداخت ديه در حق اولياي
دم محسوب ميشود ».همچنين در ماده
 ۷۱۸اين قانون تأکي د شــده اگر راننده
حالت عادي نداشته يا پروانه (گواهينامه)
نداشته باش د به بيش از دوسوم حداکثر
مجازات مذکور محکوم خواه د ش د که
اين ماده از موار د مشــ دده جرم است .در
اين صــورت ،دادگاه ميتوان د عالوه بر
مجازات حبــس و ديه ،مرتکب را براي
مــدت يک تا  ۵ســال از حق رانندگي
محروم کند.

www.asre-iranian.ir

اخبار
تيم ملي شمشيربازي نايب قهرمان جام
جهاني لهستان شد

تيم ملي شمشيربازي اسله سابر با شکست
برابــر کره جنوبي و کســب عنــوان نايب
قهرماني به کار خو د در مسابقات جام جهاني
لهستان پايان داد.به گزارش مهر ،ديدار فينال
مســابقات شمشيربازي اســلحه سابر جام
جهاني لهستان دیروز در ورشو و ميان دو تيم
ايران و کره جنوبي برگزار شد .در اين ديدار
ملي پوشان اسلحه سابر کشورمان با نتيجه
 ۴۵به  ۳۱مقابل حريف مدعي خو د متحمل
شکست شــدند.با رقم خور د اين نتيجه ،تيم
ملي کره جنوبي قهرمان ش د و ملي پوشان
کشورمان هم به عنوان نايب قهرماني دست
يافتند .آنها براي صعو د به فينال ،مجارستان
را از پيش رو برداشــته بودنــ د و پيش از آن
هم با غلبه بــر اوکراين به جمع  ۴تيم برتر
راه يافته بودند.
سوپر ليگ کاراته سه شنبه به ايستگاه
د رسيد
پاياني خواه 

هفته پاياني ســوپر ليگ کاراته مردان روز
سه شــنبه  8اسفندماه برگزار خواه د شد .به
گزارش فارس ،هفته پاياني سوپر ليگ کاراته
باشگاههاي کشور روز سه شنبه  8اسفن د ماه
در سالن مجموعه ورزشي غدير تهران برگزار
ميشــود.روز سه شــنبه ،رقابتها در حالي
پيگيري خواه د شــ د که در مهمترين ديدار
دانشگاه آزا د اسالميصدرنشين فعلي سوپر
ليــگ باي د به مصاف بيمه تعــاون تيم دوم
جدول برود .ديدار ايــن دو تيم در دور رفت
 19به  10به نفع دانشــگاه به اتمام رسيده
بود .دانشگاه آزادهامون درفشي پور و سعيد
احمدي  2بازيکن مصدوم خو د را احتما ًال در
ترکيب نخواه د داشت.تيم بيمه تعاون نيز امير
مهدي زاده ،قهرمان جهان در ســال 2012
و  2016را به دليل آســيب ديدگي در اختيار
نخواه د داشت.

حسینی :حقم نبو د از دربی محروم شوم

دروازه بــان جوان اســتقالل تهران درباره
دريافــت کارت زرد و محروميت از حضور
در دربي  86صحبت کرد .حســين حسيني
دروازهبان تيم استقالل در گفتوگو با ايلنا،
در خصوص محروميتش در دربي  86اظهار
داشت :خيلي از اين موضوع ناراحت شدم،
دوست داشــتم در اين بازي حضور داشته
باشــم و متاسفم اين اتفاق افتاد .واقعا حقم
نبود که از حضور در دربي محروم شوم.وي
در خصوص اينکه چه اتفاقي افتاد که داور
به وي کارت زر د داد ،افزود :من نســبت به
گرفتن کارت زر د اعتــراض دارم اگر فيلم
بازي را ببينيــ د ميبيني د که چقدر از زماني
که يک بازيکن ميتواند به توپ ضربه بزند
گذشــته بود اين در حالي بود که من پشت
توپ نبودم .فرشيد باقري قرار بود به توپ
ضربــه بزند اما نميدانم چــرا داور به من
کارت زرد داد.دروازهبان تيم اســتقالل در
خصوص درگيرياش با فرشيد باقري بيان

پيروزي قاطعانه تيم ملي بسکتبال
مقابل عراق

تيم ملي بسکتبال با شکست دادن عراق در
پنجره دوم رقابتهاي انتخابي جام جهاني
شکســت مقابل اين تيم در پنجــره اول را
جبران کردند.بــه گزارش مهر ،دومين ديدار
تيم ملي بســکتبال در پنجره دوم مسابقات
انتخابي جام جهاني چين دیروز يکشنبه در
تاالر بســکتبال آزادي و مقابل عراق برگزار
شــ د و طي آن ملي پوشان کشورمان با ۳۰
اختالف امتيــاز و با نتيجه  ۸۳بر  ۵۳حريف
خو د را شکســت دادند.تيم ملي بسکتبال در
حالي مقابل عراق به برتري دست يافت که
در آغاز پنجره اول مســابقات انتخابي جام
جهاني مقابل اين تيم متحمل شکست شده
بود.در چارچوب مسابقات انتخابي جام جهاني
چين ،تيم ملي بسکتبال ياران در پنجره اول
بع د از شکست برابر عراق موفق ش د قطر را از
پيش رو بردارد.

داشت :درگيري خاصي نبود .فرشيد يکي از
دوستان صميميمن است ما هم اتاق باهم
هستيم و من در آخر بازي در رختکن از وي
معذرت خواهي کردم.
در هميــن رابطه محم د نــوري در گفتگو
با مهــر گفت :حق حســيني اخطار نبود و
داور اشــتباه بزرگي کرد.عضو کميته فني
اســتقالل گفت :متاســفانه داور در جريان
ديدار مقابل فوالد اشــتباه بســيار بزرگي
مرتکب و باعث ش د در اين بازي يک نقطه
سياه ايجا د شود.

کاپيتانتيمفوتبالتراکتورسازي:

 ۳امتياز بازي پيکان از نان شب هم واجبتر است

کاپيتان تيم فوتبال تراکتورسازي معتق د است که
تيمش باي د سه امتياز بازي روز پنجشنبه در هفته
بيستوپنجم ليگ برتر را مقابل پيکان به دست
بيــاورد ،چون چيزي براي از دســت دادن ندارد.
مهدي کياني در گفتوگو با تسنیم ،درباره تساوي
يک  -يک تراکتورسازي مقابل پارس جنوبي جم،
يدانستيم
اظهار داشت :بازي خيلي سختي بود .م 
پارس جنوبي تيم خوبي است و تارتار هم بازيکنان
خيلي خوبي دارد .متأســفانه بعضي وقتها يک
توپ ميآي د و وارد دروازه ميشــود که جبرانش
سخت اســت .در بازي مقابل پارس هم همين
اتفاق افتاد ،اما در بين دو نيمه با صحبتهايي که
آقاي ســاغالم انجام داد ،به بازي برگشتيم و در
نيمه دوم هم ســوار بازي شديم .باز خدا را شکر
که يک امتيــاز گرفتيم.وي راجعبه عملکرد تيم
تراکتورسازي در ليگ قهرمانان آسيا ،يادآور شد:
در ليگ قهرمانان آسيا مقابل االهلي عربستان و

ورزشي

الغرافه قطر باي د چهار امتياز ميگرفتيم ،چون در
هر دو بازي مستحق باخت نبوديم .بههرحال ليگ
قهرمانان آســيا با ليگ فرق ميکن د و باي د خيلي
مراقب باشيم .شما به بازيهاي ما نگاه کنيد ،هفت
هشت موقعيت داريم ،اما نميزنيم و کوچکترين
موقعيــت حريف به گل تبديل ميشــود .در هر
صورت هنوز چيزي از دســت ندادهايم و من به
اين تيم اميدوارم.کاپيتان تيم تراکتورسازي در مورد
ديدار روز پنجشنبه تيمش مقابل پيکان ،گفت :ما
باي د پيکان را ببريم .آنها تيم سرسختي هستن د و
کادر فني خوبي هم دارند ،همچنين تيمشان جوان
شده و در زمين ميزان دوندگيشان را باال بردهاند،
اما ما هم مقابل آنها تيم دست و پا بستهاي نيستيم.
اتفاق ًا ما روي سه امتياز بازي مقابل پيکان حساب
ويژهاي باز کرديم ،چون سه امتياز اين بازي از نان
شــب هم براي تراکتورسازي واجبتر است و ما
ديگر جاي اشتباه نداريم.

پايان المپيک زمستاني  ۲۰۱۸با
قهرماني نروژ

در پايان المپيک زمســتاني  ۲۰۱۸پيونگ
چانگ کره جنوبي تيم ملي نروژ موفق شد
با کســب  ۱۴مدال طــا ۱۴ ،مدال نقره و
 ۱۱مدال برنز در رقابتي ســخت با آلمان به
عنوان قهرماني دست يابد.به گزارش ايسنا،
رقابتهاي المپيک زمستاني  ۲۰۱۸پيونگ
چانگ که از نهم فوريه به ميزباني کشور کره
جنوبي آغاز شده بود(يک شنبه) پس از هفده
روز به پايان رســي د و در نهايت کاروان تيم
ملي نروژ در رقابتي نزديک با آلمان موفق شد
با کسب  ۱۴مدال طال ۱۴ ،مدال نقره و ۱۱
مدال برنز به عنوان قهرماني دست يابد.تيم
آلمان که نزديکترين تعقيب کننده نروژيها
در المپيک زمســتاني  ۲۰۱۸بو د در پايان با
۱۴مدال طــا ۱۰ ،مدال نقره و هفت مدال
برنز در رده دوم ايستاد.
نوبت دوم
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و از طريــق ســامانه تــداركات الكترونيكــي دولت خريــداري نمايــد .كليه مراحل مناقصــه از طريــق درگاه ســامانه تــداركات الكترونيكي دولت (ســتاد)به آدرس
خواهد شد.

خواهد بود .هزينه آگهي از برنده مناقصه اخذ

رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار
شد  .بديهي است شركت در 
خواهد 
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فرايند كليه مناقصات آتي 
ارد كه 
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