فوتبال

تيم فوتبال سياه جامگان با قبول شکست خانگي  5بر صفر برابر سپاهان يک گام ديگر به سقوط نزديک شد

برکناری عنايتي
از سرمربيگري مشکيپوشان

سرمربي تيم فوتبال مشکيپوشان بعد از
شکست سنگين تيمش مقابل سپاهان
از هدايت تيم مشــهدي برکنار شد .به
گزارش فارس تيم فوتبال مشکي پوشان
در ورزشگاه امام رضا(ع) با  ۵گل مغلوب
ســپاهان شــد و به همين علت مديران
باشگاه مشکيپوشان رضا عنايتي را از کار
برکنار کردند .اين اتفاق در حالي رخ داد که
عنايتي بعد از آخرين بازي تيمش قبل از
ديدار با سپاهان از سمت خود استعفا کرده
بود و مجــدداً هدايت اين تيم را برعهده
گرفت.
ي و دايي
برخورد گرم کريم 

سرمربيان تيمهاي سپيدرود رشت و سايپا
تهران قبل از ديدار ايــن دو تيم برخورد
گرميبا يکديگر داشتند و به کدورتها پايان
دادند .به گزارش مهر ،هفته بيست و چهارم
رقابتهاي فوتبال ليگ برتر از ساعت 15
دیروز با ديدار تيمهاي سپيدرود و سايپا در
رشت آغاز شد که اين ديدار جدال تفکرات
دو کاپيتان پيشين تيم ملي فوتبال ايران بود.
علي دايي و علي کريميکه سالها در تيم
ملي کنار يکديگر بازي کرده بودند پس از
کدورتهايي که در سالهاي پس از فوتبال
داشتند ،امروز برخورد گرميبا يکديگر انجام
دادند و با روبوسي به کدورتها پايان دادند.
قبل از شــروع اين ديدار علي کريميبه
سمت نيمکت سايپا رفت و ضمن برخورد
گرم با نيمکت نشينان اين تيم ،علي دايي را
در آغوش گرفت و سپس با گرفتن عکس
يادگاري به کدورتها پايان دادند.
کريمي :حاضريم  ۱۰گل بخوريم اما
حرمتها را نميشکنيم

ســرمربي تيم گســترش فوالد بر حفظ
حرمتها تأکيد کرد و مدعي شد تعويض
يکي از بازيکنان تيمــش مقابل پيکان
به خاطر مســائل اخالقي بوده اســت.
به گزارش تســنیم فيروز کريميپس از
شکست  3بر صفر تيم فوتبال گسترش
فوالد مقابل پيکان ،اظهار داشــت :بازي
ســنگيني بود ،به دليل اينکه شــاگردان
جاللي همه راهها روي ما بســته بودند.
در روزي که دروازهبان آنها عملکرد خوبي
نداشت ،نتوانستيم به بازي برگرديم .وي
در مــورد تعويضهايي که مقابل پيکان
انجــام داد ،گفت :تعويضهايي که انجام
داديم ،اخالقي بودند .مث ً
ال يوسف سيدي
را به دليل مســائل ادبــي و عدم رعايت
احترام بزرگتر و کوچکتر تعويض کرديم
و مســيح زاهدي مصــدوم را به ميدان
فرستاديم .عليرضا نقيزاده هم براي اولين
بــار بود که بعــد از مصدوميت به ميدان
ميرفت و بازي معقولي هم ارائه کرد.

گروه ورزشــی :تيم فوتبال ســپاهان
با دبل رضا دهقــان بازيکن محبوب
ابراهيــم زاده و ســه گل از انصاري،
شريفي و ســرلک روز تلخي را براي
عنايتي و شاگردانش در مشهد رقم زد
و با گلباران اين تيم به خانه بازميگردد.
به گزارش ورزش سه ،سپاهانيها که
ســومين حضور ابراهيــم زاده را روي
نيمکت خود تجربه ميکردند ،در اين
ديدار براي کســب سه امتياز به زمين
آمده بودنــد و گل رضا دهقانهافبک
 20ســاله اصفهانيها کــه محبوب
ســرمربي جديد تيم است در دقيقه 2
کار را براي آنها آســان کرد تا آنها در
ادامه جشــنوارهاي از گل در مشهد به
راه بياندازند .هر چنــد عنايتي پس از
گل دوم ســپاهان در دقيقه  34توسط
ساسان انصاري ،ســعي بر تغيير روند
بازي داشــت ،اما ورود عمران زاده هم
مثمرثمر نبود و مهدي شريفي پيش از
پايان نيمه اول حساب کار را  3بر صفر
کرد تــا عنايتي دومين تعويض خود را
نيز پيش از پايان نيمه اول انجام دهد.
در نيمه دوم سياه جامگانيها عليرغم
تالشي که براي رسيدن به گل داشتند
از رسيدن به دروازه ابراهيم عالمه ناکام
ماندند تــا دو گل ديگر از رضا دهقان
و ميالد ســرلک در دقايــق  75و 86
نسخه ســياه جامگان را در هم بپيچد

فرار سپاهان از سقوط
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و همينطور بي دقتي مهاجمان سپاهان
نبود ،آنها ميتوانستند عالوه بر دو گل
دهقاني و سرلک ،گلهاي بيشتري هم
به ثمر برسانند که اين اتفاق رخ نداد و
پيروزي پر گل  5بر صفر حاصل تالش
دو تيم در روزي بــود که بدبينترين
هوادار سياه جامگان و خوش بينترين
هوادار سپاهان انتظار چنين نتيجهاي را
نداشتند.
 بهترين بازيکن:

و روز سختي را براي سياه جامگان که
نامزد اول سقوط است ،رقم بزند .با اين
نتيجه سپاهانيها  24امتيازي شدند و
تا حدودي از قعر جدول فاصله گرفتند
و در ســوي ديگر سياه جامگان با 15
امتياز هفتههاي دشواري را براي فرار
از سقوط پيش رو خواهد داشت .در اين
مسابقه که دو تيم براي فرار از سقوط
وارد زمين شــده بودند ،تيم ســپاهان
برخالف بازيهاي گذشــته موفق شد
روي اوليــن حمله خطرنــاک خود به
گل دست يابد .در ادامه شاگردان رضا
عنايتي تالش زيادي براي رسيدن به

گل داشــتند؛ ولي طاليي پوشان که
پــس از گل با آرامش خاطر بهتري در
زمين آرايش پيدا کرده بودند ،حمالت
ميزبان را به خوبي دفع ميکردند و در
ضدحمالت خطرناک ظاهر ميشدند
و توانســتند گل دوم را روي هميــن
تاکتيک به ثمر برسانند .در ادامه رضا
عنايتي عمران زاده را وارد زمين کرد تا
شــرايط را به سود تيم خود تغيير دهد،
اما گل سوم ســپاهان سبب شد تا او
خيلي زود تغييــر دوم خود را نيز پيش
از پايــان نيمه دوم انجــام دهد .بازي
عليرغم اينکه ميتوانســت گلهاي

آغاز رسيدگي فيفا به استفاده ابزاري و سياسي سعوديها و اماراتيها از فوتبال

فدراســيون جهاني فوتبال نظــارت بر ميزباني
ســعوديها و اماراتيها از نمايندگان قطر که با
آن اختالفات سياســي دارند را آغاز کرده است.
به گزارش تســنیم و به نقل از ســايت اينسايد
ورلدفوتبــال ،به دنبال اســتقبال ســردي که
عربستان سعودي و امارات از تيمهاي قطري در
رقابتهاي ليگ قهرمانان آسيا انجام دادهاند ،فيفا
عملکرد اين دو کشــور در ميزباني از نمايندگان
قطر براي هفتــه آينده اين تورنمنت را به دقت
زير نظر خواهد گرفت .ســعوديها و اماراتيها
از فوتبال به عنوان ابزاري سياسي عليه ميزبان
جام جهاني  2022استفاده کرده و همين موضوع
سبب شــده که فيفا به اين پرونده ورود کند و
رفتار اين دو کشــور را بــراي تقابلهاي بعدي
نمايندگان دو کشور زير ذرهبين ببرد .سعوديها
ســال گذشــته تنها زماني حاضر به شرکت در
تورنمنت کشــورهاي عربي حوزه خليج فارس
شدند که به درخواست آنها ميزبان اين رقابتها
از قطر گرفته و به کويت اعطا شــد .در همين
راستا گزارشهايي تأييد نشده وجود دارد مبني بر

اينکه دولت عربستان سعودي حتي به بحرينيها
پيشنهاد پاداشهاي مالي داده تا قطر را در بازي
حساس دو تيم در مرحله گروهي رقابتهاي جام
خليج فارس شکست دهد .اين اتفاق رخ نداد اما
تساوي يک بر يک دو تيم هم براي حذف قطر
از گردونه رقابتها کافي بود .اخيراً نيز سعوديها
و اماراتيها از کنفدراسيون فوتبال آسيا درخواست
کرده بودند که مصاف نمايندگان آنها و قطر در
خاک کشــوري بيطرف برگزار شود اما AFC
با اين موضوع مخالفت کرد و در پي آن اين دو
کشور در ميزباني از قطريها مشکالتي را براي
آنها به وجود آوردند از جمله ايجاد تأخير عمدي
و بيمورد در پرواز تيم الغرافه به سمت ابوظبي
براي مصاف با الجزيره که با استقبال سرد و به
شدت امنيتي اماراتيها از نماينده قطر همراه بود.
اين پرواز که با احتســاب زمــان انتظار دريافت
چمدانها حداکثر  4ساعت به طول ميانجامد،
 14ســاعت از وقت بازيکنان الغرافه را گرفت و
آنها را براي مدتي طوالني در فرودگاه مســقط
معطل کرد.

بيشــتري در اين نيمه به همراه داشته
باشــد ،با همين نتيجه خاتمه يافت تا
منتظر نيمه دوم باشيم و ببينيم عنايتي
چه تدبيري براي خروج تيمش از اين
شرايط بحراني به کار خواهد بست .در
نيمه دوم با توجه به سنگيني شکست،
عنايتي و شــاگردانش با دســتپاچگي
بازي را آغاز کردند و در ســوي مقابل
سپاهانيها با آرامشي بيشتر از نيمه اول
کار را دنبال کردند .اين شيوه بازي سبب
شد تا شاگردان ابراهيم زاده شانسهاي
متعددي براي گلزني داشته باشند و اگر
درخشش عين افشار گلر سياه جامگان

رضا دهقانهافبک  20ساله سپاهانيها
در اين ديدار دومين بازي فيکس خود
را تجربه ميکــرد .اين بازيکن پس از
حضور ابراهيم زاده در اصفهان شانس
خــود نمايي پيــدا کرده اســت و در
روزي که جالل علي محمدي و علي
کريميدوهافبک با تجربه سپاهان به
دليل محروميت و مصدوميت در زمين
حاضر نبودند ،به خوبي توانست از عهده
وظايفي که بر دوش او گذاشــته شده
بود ،برآيد و عالوه بر نمايش خوب در
ميانه ميــدان ،در دقيقه  2پايهگذاراين
پيروزي شيرين شود.
 اتفاق ويژه:

سپاهان تا ديدار هفته بيست و چهارم
برابر مشکي پوشــان موفق به کسب
پيــروزي دور از خانه نشــده بود ،که
در نهايت اين طلســم شــکني مقابل
شاگردان رضا عنايتي رقم خورد.

جاللي :سرنخ اتفاقات زمان حضورم در تراکتور روي سکوها بود

سرمربي تيم فوتبال پيکان گفت:د تيرماه سال
قبــل که به پيکان آمدم اولين بازي همين جا
بود و بعد از يک سال و نيم ميتوانم بگويم از
ترکيــب بازي آن روز فقط  ۲نفر بازي کردند.
به گزارش فارس ،مجيد جاللي سرمربي تيم
پيکان در نشســت خبري بعد از ديدار تيمش
مقابل گســترش فــوالد تبريز گفــت :يادم
ميآيد تيرماه ســال قبل کــه به پيکان آمدم
اولين بازي همين جا بود و بعد از يک ســال
و نيــم ميتوانم بگويم از ترکيب بازي آن روز
فقط  ۲نفر بازي کردند .در اين فاصله گروهي
از جوانهــا را آورديم و شــما عملکرد آنها را
ميبينيــد .وي ادامــه داد :بازيکناني دارم که
ســالها ميتوانند در تيم ملي بازي کنند و از
مربيان تيم ملي توقــع دارم که تيم ما را هم
ببيند .ما در سختترين شرايط هم توقع داريم
که ديده شــويم واين بازيکنان اينقدر خوب و
مطمئن بازي ميکنند تا ديده شوند و شايسته
دعوت به تيم ملي باشند .همچنين جا دارد از
تالشهاي خالصانه بازيکنان تشــکر کنم که

با همه وجود و به بهترين شــکل ممکن کار
ميکنند .اميدوارم که بتوانند تجربه مرا بگيرند
که بازي بــه بازي جلو برويم و هر بازي يک
داســتان جديد اســت .ما نبايد به جدول نگاه
کنيم و بايد نگاهمان به بازيهاي بعدي باشد.
امروز هم خوب بازي کرديم و حريف را کنترل
کرديم و توانستيم راههاي نفوذ آنها را مسدود
کنيم .خيلي خوب در حمالت شــرکت کرديم
و به نتيجه هم رســيديم .سرمربي تيم پيکان
خاطرنشان کرد :ما حتي در طول ده بازي هم
که برنده نشديم بازيهاي خودمان را بيشتر از
حريفان آناليز ميکرديم به بازيکنان ميگفتم
که نگران نتيجه نباشند و از بازي کردن لذت
ببرنــد .ما چند پنالتي از دســت داديم که اگر
آنها گل ميشــد 5 ،امتياز بيشــتر داشتيم اما
بازيکنان را زير فشــار نگذاشــتم.البته مدتي
اشتباه ميکردم و بازيکنان را زير فشار نتيجه
قرار دادم اما بعداً ســعي کردم اين فشار را از
روي آنها بردارم چون جوان هســتند و االن
راحتتر و سنجيدهتر بازي ميکنند.
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اخبار
فانباستن به همراه اينفانتينو به
ايران ميآيد

رييــس فدراســيون فوتبــال گفــت:
اســطوره فوتبال هلند به همراه هيات
اعزاميرييس فيفا به ايران سفر خواهد
کرد .به گزارش فدراسيون فوتبال،مهدي
تــاج درباره برنامه ســفر رييس فيفا به
ايــران به دعــوت فدراســيون فوتبال
اظهار کرد :طبق هماهنگيهاي صورت
گرفته ،آقاي اينفانتينو در روزهاي پاياني
هفته آينده به تهران سفر خواهند کرد.
فرآيند مربوط بــه برنامه ريزي ديدارها
و جلســات ايشــان در تهران از مدتي
قبل در فدراســيون فوتبال آغاز شده و
جزييــات دقيق اين برنامهها ،روز ســه
شــنبه اطالعرساني خواهد شد .او ادامه
داد :در اين ميان ديدار با خانواده مديران
فوتبال کشورمان و پيشکسوتان ارجمند
جزو برنامههاي اصلي حضور رييس فيفا
در تهــران خواهد بود .تاج افزود :مارکو
فان باســتن ،اســطوره فوتبال هلند و
رييس دپارتمان فني فيفا هم در هيات
اعزاميرياست فدراســيون بين المللي
فوتبال قرار دارد و همراه ايشان به ايران
عزيمت ميکند.
زهرا نعمتي و مينا مجتهدي نامزد
دريافت جايزه روز جهاني زن شدند

از ســوي کميته بينالمللي پارالمپيک،
زهرا نعمتي ،کمانــدار معلول پرافتخار
کشــورمان نامزد دريافــت جايزه روز
جهاني زن شد .به گزارش ايسنا ،با توجه
به پيش رو بودن روز جهاني زن کميته
بينالمللي پارالمپيک اقدام به معرفي 5
نامزد براي دريافت جايزه روز جهاني زن
کرده است که اين جايزه روز  17اسفند
به مناســبت روز زن اهدا خواهد شــد.
کميته بينالمللي پارالمپيک  5زن را به
عنــوان نامزد دريافت اين جايزه معرفي
کرده اســت که نام زهرا نعمتي هم در
بين نفرات اعالم شــده ديده ميشود.
در ليســت  5نفــره کميتــه بينالمللي
پارالمپيک عالوه بر نعمتي ،استر ورگير
تنيســور هلندي ،حيات خطاب رييس
کميتــه پارالمپيک مصر ،مينا مجتهدي
رييــس ايراني االصل کميته پارالمپيک
فنالند و سارا استوري رکابزن بريتانيايي
نيز ديده ميشود.

نوبت دوم

شركت سهامي آب منطقهاي كرمانشاه

آگهي تجديد مزايده عمومي
شماره /96/6ب

(اجاره ساالنه مجموعه ورزشي)

-1مزايده گذار  :شركت آب منطقه اي كرمانشاه به نشاني – ميدان پاسداران – بلوار زن
تلفن تماس 083-38360004 :سايت معامالت شركت www.kehrw.ir
-2مزايده گذار كليه اشخاص حقيقي و حقوقي داراي صالحيت

آگهی مناقصه عمومی دو مرحلهای  22،25،26و 96/27
با اســتناد به مصوبه شــورای اسالمی شهر کوت عبدا ....درخصوص انجام فعالیتهای عمران شهری ،شهرداری کوت عبدا ....در نظر دارد
تا پیمانکاران واجد شرایط پروژههای ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.
دستگاه مناقصهگذار :شهرداری کوت عبدا...
موضوع مناقصه :شرایط برآورد اولیه و مبلغ ضمانتنامه به شرح جدول ذیل میباشد:
شماره مناقصه

96/25

(ناحیه  1و 2

-3عنوان:واگذاري اجاره مجموعه ورزشي چندمنظوره

خدمات شهری)

با قيمت كارشناسي (5/040/000/000:پنج ميلياردو چهل ميليون) ريال-4موضوع تجديد مزايده  :واگذاري مجموعه ورزشي خود را شامل

( /96/26ناحیه 3

و  4خدمات شهری)

)1مجموعه استخر – سونا و بوفه

موضوع
انجام امور خدمات شهری
(تنظیف و رفت و روب

معابر ،جمعآوری و حمل
پسماندها و الیروبی و

لجنبرداری) شهر کوت
عبدا..

شرایط و الزامات

شرکت خدمات پشتیبانی و فنی مهندسی
ارائه دهنده خدمات به دستگاههای

مبلغ برآورد (ریال)

93/645/382/215

مبلغ ضمانتنامه
(ریال)

4/683/000/000

اجرایی و شرکتهای دولتی و شرکتهای

تامین نیروی صالحیت از اداره کار و امور
اجتماعی

54/846/590/315

2/743/000/000

صالحيت الزم از سازمان پاركها وفضاي

)2سالن ايرو بيك طبقه فوقاني استخر

سبز كالنشهرها (امتياز 60درصد باال )

)3زمين تنيس دوبل خاكي

96/27

)4زمين فوتبال – چمن به همراه پيست دوميداني تارتان

نگهداری فضای سبز شهر
کوت عبدا...

يا رتبه بندي يك سازمان نظام مهندسي
كشاورزي يا رتبه بندي معاونت برنامه

ريزي ونظارت راهبردي رياست جمهوري

78/749/796/199

3/938/000/000

در رشته هاي كشاورزي و يا باغباني و

)5سالن سرپوشيده چند منظوره
)6سالن بدن سازي حرفه اي

پیشگیری و مقابله

)7سالن بدمينتون وصخره نوردي سرپوشيده روباز با پاركينگ (به طور كلي و يكجا)به صورت اجاره ساليانه (به شرح شرايط شركت در مزايده)
-5نوع و مبلغ تضمين اجراي فرايند شركت در تجديد مزايده  :اخذ ضمانتنامه بانكي به مبلغ (252/000/000دويست و پنجاه و دو ميليون ) ريال ويا واريز
نقدي به شماره حساب 2175083752001نزد بانك ملي شعبه شركت نفت كرمانشاه بنام تمركز وجوه سپرده شركت آب منطقه اي كرمانشاه
-6مهلت دريافت اسناد  :از تاريخ چاپ آگهي نوبت اول به مدت ده روز كاري
-7نحوه دريافت اسناد تجديد مزايده  :از طريق مراجعه به سايت معامالت شركت www.kshrw.irمي باشد
-8محل تحويل اسناد  :امور تداركات و خدمات پشتيباني شركت آب منطقه اي كرمانشاه
-9مهلت تحويل اسناد  :از تاريخ چاپ آگهي نوبت اول به مدت پانزده روز كاري
زمان بازديد و بازگشايي پاكات در آگهي نوبت دوم اعالم مي گرددشركت آب منطقه اي كرمانشاه
حفاظت از منابع آب زير زميني به منزله حفظ حيات است

96/22

با تخلفات شهری

(اجراییات) شهر کوت
عبدا...

فضاي سبز

موسسات و شرکتهای انتظام دارای پروانه
فعالیت از مرکز انتظام ناجا

34/671/139/505

1/734/000/000

برنامه زمانی مناقصه:
آخرین مهلت دریافت اسناد96/12/6 :
 -3-2آخرین مهلت تحویل اسناد 96/12/16 :تا ساعت -15دبيرخانه شهرداري كوت عبدا...
 -3-3زمان بازگشایی 96/12/16 :ساعت  16روز چهارشنبه ،دفتر شهردار میباشد (حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه مجاز میباشد).
-3-4محل دریافت اسناد :واحد امور قراردادهای شهرداری کوت عبدا...
-4شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
-5هزینه خرید اســناد :واریز مبلغ  1/000/000ریال به شماره حساب جاری  109355463000نزد بانک ملی کوت عبدا ....به نام شهرداری
کوت عبدا...
-6مدت اعتبار پیشنهادها :سه ماه شمسی میباشد.
-7نوع تضمین را بدین صورت میتوان ارائه نمود :الف :ضمانتنامه معتبر بانکی ب :واریز نقدی
-8برندگان اول و دوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده شرکت در مناقصه آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
-9سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج شده است.
جاده كوت عبدا ...روبروي كانتكس – تلفن  -5550570:نمابر5551119:
كدپستي 63431-148 :

