
هفته بیستم لیگ برتر فوتبال ایران

ادامهغولکشیاهوازیهادرروزتساویقعرنشینها

در ادامه هفته بیستم لیگ برتر فوتبال ایران، راه آهن تهران در ورزشگاه شهدای 
ش��هر قدس میزبان س��یاه جامگان مشهد بود که این دیدار در نهایت با تساوی بدون 

گل به پایان رسید.
با این نتیجه راه آهن 17 امتیازی شد و همچنان در رده پانزدهم جدول باقی ماند. 
س��یاه جامگان نیز با 19 امتیاز در همان رده چهاردهم باقی ماند.پیش از ش��روع این 
دیدار، محسن فروزان دروازه بان تیم راه آهن که پیش از این مشکالتی با سرمربی 
سابق خود یعنی فرهاد کاظمی داشت با در دست داشتن دسته گل به سمت او رفت و 

این دو خوش و بش گرمی با یکدیگر داشتند.
در بازی دیگری که در اهواز برگزار ش��د، اس��تقالل این شهر از ذوب آهن پذیرایی 
ک��رد و در حال��ی که تا دقای��ق پایانی از حریف اصفهانی خ��ود با یک گل عقب بود 
توانست گل مساوی را به ثمر برساند و بعد از استقالل از ذوب آهن نیز امتیاز بگیرد.

ذوب آهن که برای بازگش��ت به رتبه س��وم جدول نیاز به کس��ب هر س��ه امتیاز 
مسابقه داشت، بازی را تهاجمی آغاز کرد و در چند دقیقه ابتدایی به تیم میزبان فشار 
آورد ام��ا دفاع چندالیه بازیکنان اس��تقالل اهواز ک��ه تجمع در نیمه زمین خودی و 
استفاده از ضدحمالت را در دستور کار داشتند، اجازه نداد بازیکنان ذوب آهن کاری 
از پیش ببرند. اس��تقاللی ها هر گاه توپ را از دس��ت می دادند، با تجمع در پش��ت 
محوطه جریمه خودی، فضاها را برای بازیکنان سرعتی ذوب آهن تنگ می کردند و 
 ب��ا فش��ار ب��ه بازیکن صاحب ت��وپ حریف، اجازه خل��ق موقعیت را از ش��اگردان 
گل محمدی می گرفتند.مالکیت توپ در نیمه نخس��ت بیش��تر در اختیار بازیکنان 
ذوب آه��ن ب��ود و ت��وپ در اکثر دقایق در نیمه زمین اس��تقالل ضربه می خورد اما 
فرصت های گلزنی ایجاد شده برای استقالل، بیشتر و خطرناک تر از تیم میهمان بود.
در ابتدای نیمه دوم، ذوب آهن برای دقایقی استقالل اهواز را تحت فشار قرار داد و 
با استفاده از شکاف ایجاد شده در بین خطوط میانی و دفاعی تیم میزبان صاحب دو 
فرصت گلزنی شد که در نوبت اول ضربه تبریزی توسط لوئیز فرناندو دفع شد اما 
دومین فرصت ذوب آهن در این نیمه را کاوه رضایی به گل تبدیل کرد تا با این گل 
رون��د بازی تغییر کند و اس��تقالل اهواز برای فرار از شکس��ت خانگ��ی به دروازه 
ذوب آهن فشار بیاورد.بازی در سی دقیقه پایانی از سوی دو تیم بسیار نزدیک دنبال 
ش��د. بازیکنان ذوب آهن که س��ه امتیاز را در چنگ خود می دیدند، به حفظ توپ و 
نتیجه پرداختند و بازیکنان اس��تقالل اهواز که خستگی بازی سنگین برابر استقالل 
تهران در س��اق های آنها دیده می ش��د، حمالتی را روی دروازه ذوب آهن تدارک 
دیدند و چند بار در محوطه جریمه حریف ظاهر شدند. استقاللی ها پس از اینکه چند 
فرص��ت گلزنی را بدلی��ل کم تجربگی و تک روی مهاجمان خود از دس��ت دادند، 
سرانجام در وقت تلف شده روی فرصت طلبی طالب ریکانی به گل مساوی رسیدند 
تا امتیازات در این مسابقه تقسیم شود.در تبریز نیز گسترش فوالد میزبان ملوان بود 
که در پایان با پیروزی سه بر یک حریفش را بدرقه کرد. محمد ابراهیمی ) 16 - از 
روی نقطه پنالتی(، شهرام گودرزی )45( و لئوناردو پیمنتا )80( برای تیم کمالوند 

گلزنی کردند و تک گل ملوان را نیز پژمان نوری )78( به ثمر رساند.
*ریکانی محبوب آبی ها

بازی دلچس��ب طالب ریکانی در برابر اس��تقالل و 
ح��اال ذوب آهن، باعث ش��د از این به بعد حریف های 

استقالل اهواز حساب ویژه ای روی او باز کند. 
ریکانی که در بازی رفت به استقاللی ها گل زده بود، 
در بازی هفته قبل هم ش��وت ایتسگاهی اش روی خط 
دروازه برگشت داده شد تا دومین گل فصلش را به ثمر 
نرساند. البته در این صحنه بسیاری از کارشناسان اعتقاد داشتند توپ ریکانی گل 
بود. حاال بعد از یک هفته ریکانی جبران گلی که اعالم نش��د را کرد و ذوب آهن را 
اس��یر خود ک��رد. ذوبی ها که تا آخرین لحظات بازی تص��ور می کردند برنده بازی 
امروز هس��تند، از ریکانی غفلت کردند و او با یک اثرگذاری به موقع گل تس��اوی 
تیمش را به ثمر رساند تا برای سومین بازی متوالی تیمش بازنده نباشد. ریکانی با 

دومین گل مهم فصلش حاال تبدیل به بازیکن محبوب اهوازی ها شده است.

اسکوچیچ:پرسپولیسمیتواندقهرمانشوند
اس��کوچیچ، روز گذش��ته صحبت های 
جالبی در رابطه با تیم فوالد و مسائل حاکم 

بر آن بیان کرد.
*در تیم جو رقابتی به وجود آمد

م��ا ب��ا توجه ب��ه بودجه ای که داش��تیم 
توانس��تیم بازیکنان��ی را جذب کنیم، یک 
س��ری از بازیکنانی هم می خواستیم جذب 
تیم شوند، آن ها دوست نداشتند که به اهواز 
بیایند، چه ما و چه مدیریت باش��گاه با کلیه 
بازیکنانی که مدنظرمان بود صحبت کردیم 
و آنهایی که می توانستیم را جذب کردیم. در نیم فصل هم تنها می توان بازیکنانی 
گرفت که قرارداد ندارند و آزاد هس��تند، در حال حاضر هم انتخاب بازیکن برای ما 
راحت تر ش��ده اس��ت، یک جو رقابتی اکنون در تیم وجود دارد که قبال من در تیم 
نداشتم. در نیم فصل خوشبختانه بازیکنان خوبی گرفتیم که باعث شد حس رقابت به 
وجود بیاید، در تیم ما اکنون همه از شانس یکسانی سود می برند و شاید به این دلیل 
است که در بازی های اخیر خود توانستیم بهتر بازی کنیم و عالوه بر آن نتایج خوبی 

هم بگیریم. ما در 5 بازی اخیر خود توانستیم میانگین دو امتیاز به دست بیاوریم.
*ترسی از سقوط ندارم

من در حال حاضر بازی به بازی فکر می کنم اصال به پایان بازی ها فکری نمی کنم 
اما هیچ ترسی از سقوط ندارم، من فردی هستم که دوست دارم تا لحظه آخر بجنگم، 

من با تیم هایی بودم که شرایط بحرانی داشته باشد و در نهایت سربلند بیرون بیایم.
*نیمه اول خوب نبودیم

تیم من در نیمه اول به دور از هرگونه ایده خاصی بازی کرد، زمانی که بازی باز 
 م��ی ش��د م��ا توپ ها را از دس��ت می دادیم، توپهای دوم و برگش��تی را از دس��ت 
می دادیم و احساس کردم بازیکنانم ترسیده اند و استرس گرفته اند و به همین دلیل 
تغییراتی در تیم ایجاد کردم، اما در نهایت نمی توانم بازی خوب پرسپولیسی ها را 
انکار کنم. ما بعد از سه برد متوالی بعضی از بازیکنان مغرورانه پا به میدان گذاشتند 

و بعضی از آنها هم تحت تاثیر شرایط ورزشگاه آزادی قرار گرفته بودند.
*بازیکن باید برای تیم باشد نه برعکس

شریفات بازیکن بسیار باکیفیتی است و من هم مربی هستم که درخواست هایی از 
بازیکن دارم، همیشه به بازیکنان می گویم همیشه باید هرچیزی که دارند در اختیار 
تیم بگذراند نه اینکه تیم را در اختیار خودشان بگیرند. شریفات هم از زمانی که به 

بازی آمد توانست به خوبی عمل کند.
*ذوب آهن و پرسپولیس می توانند قهرمان شوند

من به عنوان مربی یکی از تیم های لیگ برتری باید بگویم دوست دارم تیمی که 
لیاقت دارد قهرمان ش��ود، از تیم های ذوب آهن و مخصوصا پرس��پولیس که دارای 

دینامیک خاصی در نوع بازی اش دارد نام ببرم که می توانند قهرمان شوند.

  هیات گلف خوزستان بدون رییس شد
رییس هیات گلف خوزس��تان پس از 
استعفا از این سمت گفت: به دلیل گرفتاری 

شخصی دیگر نمی توانم ادامه دهم.
علیرض��ا مرادحاجت��ی اظهارکرد: 
اس��تعفای خودم را به مدیرکل ورزش 
اس��تان و رییس فدراس��یون داده ام که 
البت��ه آن ها موافق��ت نکرده اند ولی به 
دلیل گرفتاری شخصی دیگر نمی توانم ادامه دهم.وی گفت: در مدتی 
که ریاست هیات گلف را بر عهده داشتم، جایگاه هیات استان نسبت 
به قبل بهتر و گلف مسجدس��لیمان نیز احیا ش��د و شاهد حضور شش 
تیم در لیگ برتر کشور هستیم.به هر حال مشکل خاصی نیست ولی 
ترجیح دادم کنار بروم و جا را برای فرد دیگری باز کنم و شاید آنها 

هم حقی داشته باشند و باید بگویم با سربلندی استعفا دادم.
 وی افزود: از کسی دلخور نیستم و مشکلی هم پیش نیامده است؛ 
به هر حال این کار، یک دو امدادی است و باید چوب را به نفر دیگری 
س��پرد و به نظرم در ورزش باید در اوج کنار رفت.مرادحاجتی گفت: 
من برای مجمع ریاست هیات گلف استان نیز ثبت نام کرده بودم که از 
آن هم کنار کشیدم. هر چند استعفای من خیلی از اهالی گلف را نگران 
کرده اس��ت ولی باید این حق را به من هم بدهند که پس از چند س��ال 

فعالیت در این رشته، کنار بروم.
شناخت برترین شطرنج بازان نابینا 

نفرات برتر رقابت های شطرنج کم بینایان و نابینایان خوزستان معرفی 
شدند. رییس هیات ورزش های کم بینایان و نابینایان استان اظهارکرد: 
 ای��ن رقابت ها در ه��ر دو بخش آقایان و بانوان در اهواز برگزار ش��د.
لیال محمدپور، گفت: در بخش آقایان رده س��نی باالی 21 سال، حمزه 
مصل��ح و رحیم برقول ه��ر دو از اهواز به ترتیب در جایگاه های اول و 
دوم قرار گرفتند و عبداهلل برقول از آبادان سوم شد.وی درباره نفرات 
برتر بخش بانوان رده سنی باالی 21 سال، عنوان کرد: فاطمه برقول از 
آب��ادان اول ش��د، ندا درآم��د از دزفول در جای��گاه دوم قرار گرفت و 
 افس��انه محمدی از آبادان در مکان س��وم ایس��تاد.در رده س��نی زیر 
21 سال بخش آقایان نیز امین و محمدامین قانع هر دو از بهبهان اول و 
دوم شدند و ابراهیم مطیری از خرمشهر سوم شد. در این رده در بخش 

بانوان هیچ کدام از شطرنج بازان موفق به کسب مقام نشدند.
پایان لیگ تنیس روی میز بانوان 

تیم های برتر لیگ جوانان و امید تنیس روی میز بانوان خوزس��تان 
معرفی ش��دند. در پایان نیز مناطق نفت خیزجنوب به قهرمانی رسید ، 
ملی حفاری دوم ش��د و پتروش��یمی بندرامام و پاالیش نفت آبادان به 

صورت مشترک سوم شدند.
قهرمانی  پتروشیمی در والیبال آتیه سازان 

رقابت ه��ای والیبال آتیه س��ازان بانوان خوزس��تان با قهرمانی تیم 
پتروشیمی بندرامام به پایان رسید. این مسابقات از 20 تا 23 بهمن و 
 با حضور هش��ت تیم برگزار ش��د. تیم های ماهش��هر، درفول، بندر
امام خمینی )ره(، نفت امیدیه، شوش��تر، هندیجان، هفتکل و شوش در 
این مس��ابقات به مصاف یکدیگر رفتند.در پایان این رقابت ها و پس 
از انجام 16 مس��ابقه، پتروشیمی بندرامام به قهرمانی رسید، هفتکل 

دوم شد و نفت امیدیه در جایگاه سوم قرار گرفت.
درخشش خوزستان در مسابقات سرعت کشور

اتومبیلرانان خوزس��تانی در  پنجمین مرحله رقابت های س��رعت 
کش��ور، چند عنوان برتر را به دس��ت آوردند.  این مسابقات در پیست 
اتومبیلرانی مجموعه ورزش��ی آزادی تهران برگزار شد. در پایان این 
رقابت ها در کالس هونداسویک پژمان پژم، مجتبی اسماعیلی و میعاد 
اس��المی  هر س��ه از خوزستان به ترتیب سکوهای اول تا سوم را ازآن 
خود کردند. در کالس پژو 405 اختصاصی نیز ش��ایان افتخاری دیگر 
شرکت کننده خوزستانی در این رقابت ها در جایگاه سوم قرار گرفت.  
در کالس شش سیلندر توربو، شهاب پیشانی دار از خوزستان پس از 
ورزشکاران تهرانی عنوان سوم را به دست آورد و در کالس جنسیس 
اختصاصی نیز علی ربیعی و مهدی ش��اکری هر دو از خوزس��تان به 

ترتیب عناوین قهرمانی و نایب قهرمانی را کسب کردند.
معرفی برترین های لیگ نجات غریق

برترین ه��ای مرحله س��وم لیگ نج��ات غریق بانوان خوزس��تان 
»یادواره 175 شهید غواص« شناخته شدند.

در این مسابقات تیم های ماهشهرالف و ب، آبادان الف و ب،  فوالد، 
بانک ملی، باش��گاه صنعت نفت اهواز و توس��عه و نیش��کر حضور 
داشتند.ورزش��کاران در بخش انف��رادی در ماده های 100متر آزاد با 
مانع، 66 متر حمل آدمک،100 متر شنای آزاد با پای فین و 100 متر 
حمل آدمک با پای فین و در بخش تیمی در ماده  4 در 33 متر حمل 
آدمک با یکدیگر به رقابت پرداختند. در ماده 100متر شنای آزاد با 
مانع، سنا بطانی و فروغ بن رشید هر دو از آبادان الف به ترتیب اول و 
دوم شدند و الهام عموآقایی از نفت اهواز مقام سوم را به دست آورد. 
در م��اده 66 مت��ر حم��ل آدمک نیز الهام کیان��ی زاده از نفت اهواز به 
 قهرمانی رس��ید و س��حر احمداصل و نوش��ین رس��تم پور هر دو از 
آبادان الف به ترتیب دوم و س��وم ش��دند. در ماده 100متر آزاد با پای 
غواصی الهام عموآقایی از نفت اهواز در جایگاه اول قرار گرفت ، فروغ 
بن رشید از آبادان الف در جایگاه دوم ایستاد و کتایون امیرابراهیمی از 
ماهشهر الف سوم شد و در ماده 100 متر حمل آدمک با پای غواصی 
نیز کتایون امیرابراهیمی از ماهشهر الف به مقام اول دست پیدا کرد و 
پرس��تو صمدی و مریم داوری هر دو از توس��عه و نیشکر به ترتیب در 
رده های دوم و س��وم قرار گرفتند. در مجموع نیز نفت  اهواز و آبادان 
الف به صورت مشترک با کسب 54 امتیاز در جایگاه اول قرار گرفتند ، 

تیم ماهشهر الف در جایگاه دوم ایستاد و تیم نیشکر سوم شد.

گروه ورزش�ی: هفته بیست و شش�م لیگ دسته اول 
فوتبال امروزپیگیری می ش�ود و دو تیم خوزس�تانی و 
نفت�ی ای�ن رقابت ها ب�رای بهبود اوضاع خ�ود به دیدار 

حریفان خواهند رفت.
در همین چارچوب تیم صنعت نفت آبادان که هفته گذشته 
با گل دقایق پایانی موفق ش��د میهمان رفس��نجانی خود را از 
پیش روی بردارد، در این هفته به سیرجان سفر خواهد کرد تا 
در مقابل دیگر تیم اس��تان کرم��ان صف آرایی کند.گل گهر 
س��یرجان همواره به عنوان گربه س��یاه نفتی ها معروف بوده و 
نف��ت آبادان کمتر اتف��اق افتاده که از این تیم در خانه خودش 
امتی��از بگیرد، از همین حیث این دیدار را می توان یک دیدار 
س��خت برای آبادانی هایی که نیاز مبرمی به کسب امتیاز در 
این دیدار دارند، تلقی کرد.از طرفی نفت در وضعیتی به س��ر 
می برد که تساوی با شکست برای این تیم هیچ تفاوتی ندارد 

و به  اصطالح آب از سر این تیم گذشته و نمی توان به کسب 
حداقل امتیاز توسط این تیم در خانه حریفان دل خوش کرد.

گل گهر سیرجان نیز حریف دست  و پا بسته ای نشان نداده 
و می تواند برای شاگردان نادر دست نشان مشکالت فراوانی 
را ایج��اد کن��د. نف��ت هم اکنون با 34 امتیاز در مکان شش��م 
ج��دول ج��ای دارد و در مقابل نماینده س��یرجان با 27 امتیاز 
 عن��وان پانزدهم جدول را در اختی��ار دارد اما تفاوت فنی این 
دو تی��م در تقاب��ل با یکدیگر در این حد نیس��ت و یک بازی 

نزدیک از سوی دو تیم پیش بینی می شود.
در مسجدسلیمان نیز نفتی ها این شهر پس از هفته ها رکود به 
مصاف همس��ایه خود در جدول خواهند رفت تا بلکه بتوانند 
 س��ایه این تیم را از س��رخود کم کنند و خود را باالتر بکش��ند.

نفت مسجدسلیمان در حالی به مصاف شهرداری اردبیل می رود 
که هفته هاست از کسب نتایج درخشان بی ثمر مانده و سرمربی 

این تیم در فکر آن است تا با غلبه بر حریف اردبیلی خود کمی 
آتش حاش��یه را فرو بنشاند. فرزاد حافظی و یارانش که فصل 
سختی را پشت سر می گذارند، نمی خواهند موج نارضایتی را 
در بین هواداران خود بیشتر کنند و برای ادامه باید جو ورزشگاه 
بهنام محمدی مسجدسلیمان را با نتایج خود آرام تر کنند.نفت 
31 امتیازی که امیدی به صعود ندارد، در صدد است با جایگاه 
شایس��ته ای این رقابت ها را به پایان برس��اند. اسامی داوران و 

برنامه بازی های امروزبدین ترتیب آمده است:
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 گل گهر سیرجان ................................ صنعت نفت آبادان 
رضا تارخ- مهدی شفیعی- حمید سبحانی- علی بای 

 خیبر خرم آباد ................................................... فوالد یزد  
علی احمدی- سجاد طوری- علی دودانگه- عباس راکی 
 گیتی پسند اصفهان ............................. فجر سپاسی شیراز

رضا قاسمی- محمد راهی- رضا قیم- صائب گلی
 مس رفسنجان .................................... خونه به خونه بابل  
جواد محمدی- سعید قاسمی- فرید امیدوار-  رضا حیدرپناه 
 پارسه تهران ................................................. پاس همدان  

سعید بخشی زاده- حمید کنعانی- جلیل شعرانی- ترابیان 
نساجی مازندران ........................................... مس کرمان  
بیژن حیدری- اسد حاج محمد- جواد مداح- میثم پور کریمان 
 ماشین سازی تبریز....................................... پیکان تهران  

پیام حیدری- مهدی الوندی- عظیم پور- پورباقر 
 آلومینیوم هرمزگان.................................  آلومینیوم اراک

رضا مهدوی- امیر ماهانی- علی احمدی- موسی پور 
 ایرانجوان بوشهر ........................................ داماش گیالن
مرجانزاده- داریوش مطلق- جعفر مهاجر- انور دورانی 

نفت مسجد سلیمان ................................ شهرداری اردبیل
میرغفاری- حسن انتظاری- حیدرپور- وحید صالحی 

کمیتهداورانبایدازفوالد
عذرخواهیکند

مدیرعامل باش�گاه فوالد خوزستان گفت: در بازی با 
پرس�پولیس نه تنها حق باش�گاه فوالد بلکه حق مردم 
خوزستان ضایع شد و اصفهانیان باید بابت این موضوع 

از مردم عذرخواهی کند.
علیرضا اژدری زاده در خصوص دیدار تیم های پرسپولیس 
و فوالد اظهار داش��ت: ابتدا باید از کادر فنی و بازیکنان تیم 
تشکر کنم که مقابل حدود 70 هزار تماشاگر و در ورزشگاه 
آزادی نمایش خیلی خوبی داش��تند و نش��ان دادند که تک 
تک آنها لیاقت پوش��یدن پیراهن تیم فوالد را دارند. اگر در 
دقیق��ه 20 بازی داور پنالتی ما را اع��الم کرده و دروازه بان 
پرس��پولیس را اخراج می کرد حتی می توانستیم برنده بازی 

نیز باشیم و چیزی جز برد حق تیم ما نبود.
وی ادام��ه داد: در واق��ع تیم داوری برد را از ما گرفت. من 
خ��ودم داور ب��وده ام و می دانم اش��تباهات داوری جزئی از 
فوتبال است، اما نمی توانم قبول کنم داور و کمک داور وی 
به طور همزمان اش��تباه ک��رده و خطای مح��رز دروازه بان 

پرسپولیس روی بازیکن ما را ندیده باشند. در دو بازی اخیر 
پرس��پولیس مقابل ذوب آهن و فوالد اش��تباهات تأثیرگذار 

داوری به سود این تیم بوده است.
مدیرعام��ل باش��گاه ف��والد تأکید ک��رد: اصفهانیان اگر 
می خواه��د به عنوان رئیس کمیت��ه داوران به کار خود ادامه 
ده��د باید حج��م کارهای دیگ��رش را کم ک��رده و نظارت 
بیش��تری روی عملکرد داوران فوتبال کشور داشته باشد و 
برای این کار وقت بگذارد. در بازی با پرس��پولیس نه تنها 
حق باش��گاه فوالد بلکه حق مردم خوزس��تان ضایع ش��د و 
اصفهانی��ان باید بابت این موضوع از مردم عذرخواهی کند.

 اژدری زاده خاطر نش��ان ک��رد: تیم ما در نیم فصل دوم روند 
رو به رشدی را داشته، اما در دو بازی اخیر مقابل سپاهان و 
پرس��پولیس اش��تباهات تأثیرگذار داوری کاماًل به ضرر ما 
بوده اس��ت. امیدوارم در بازی های آینده شاهد این موضوع 

نباشیم تا دیگر حقی از تیم ما و هوادارانش ضایع نشود.
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جدال با گربه سیاه در سیرجان و مصاف 
همسایه ها در مسجدسلیمان

هفته پایانی دور مقدماتی لیگ برتر بسکتبال؛

قهرمانیپتروشیمیوسومینفت

هفته پایانی دور مقدماتی لیگ برتر بس�کتبال کش�ور برای پتروش�یمی 
 بندرام�ام به پای�ان رس�ید، ای�ن تی�م در دی�داری تش�ریفاتی موفق ش�د

 نیروی زمینی تهران را در خانه از پیش روی بردارد. 
بردی که به س��ختی به دس��ت آمد و مثل بازی های گذشته باز هم نیروی زمینی با 
چند س��رباز خود مش��کالت زیادی را برای حریفان خود ایجاد کرد. در هر صورت 
پتروشیمی عازم رقابت های غرب آسیا خواهد شد و تا به همراه دانشگاه آزاد از نام 
پرآوازه بس��کتبال ایران دفاع کند. اما این تیم در بازگش��ت رقابت های حذفی را در 
پیش خواهد داشت که در این آوردگاه نیز کار آسانی را در پیش دارد و با پشت سر 
گذاش��تن نیروی زمینی برای چهارمین بار، می تواند خود را در مرحله نیمه نهایی 
مش��اهده کند.  بندر امامی ها حاال با یک مجموعه قدرتمند ش��امل پنج ملی پوش و 
یک بازیکن خارجی تاپ، گام بلندی برای کس��ب عنوان قهرمانی در رقابت های 
امسال آغاز کرده اند که کسب این افتخار چندان دور از دسترس به نظر نمی رسد. به 
خدم��ت گرفتن مهدی کامران��ی و احتمااًل حامد حدادی، همچنین وجود بازیکنانی 
چون سعید داور پناه، آرمان زنگنه و بهنام یخچالی وزن این تیم را بسیار باال برده و 
در کنار آنان بازیکنان خارجی باکیفیتی که در این تیم حضور دارند برای هر تیمی 
می توانند مشکل ساز باشند. حاال مهران شاهین طبع دست بازتری در رقابت ها دارد 

و می تواند با آرامش بیشتری از کنار زمین نظاره گر هنرنمایی بازیکنانش باشد. 
بر روی کاغذ پتروشیمی را می توان قهرمان بی حرف و حدیث لیگ امسال دانست و 
انتظار دیگری از این تیم نمی رود. اما نفت آبادان در فصلی که خود را به عنوان پدیده 
این رقابت ها معرفی کرده اس��ت، در ادامه کار س��خت تری نس��بت به هم استانی خود 
خواهد داشت. این تیم با انجام دیدار خود مقابل شهرداری تبریز، عنوان سومی خود را 
در دور سوم مرحله مقدماتی مسجل خواهد کرد تا در مرحله حذفی حریف شهرداری 
گرگان شود. کار سختی نفتی ها در دور بعد از آنجا آغاز خواهد شد که همه تیم ها دست 
به تقویت تیمی خود زده اند و این تیم همچنان مثل ابتدای فصل در پیچ  و خم های اداری 
و کاغذبازی های مراسم در مجموعه نفت آبادان است، این زمان است که باری این تیم 
به سرعت می گذرد. نفتی ها اگر در اندیشه تقویت تیم خود نباشند تمام زحمات خود را 
در فصل جاری بر باد خواهند دید و دست آخر به عنوانی دست نخواهند یافت، چرا که 
همین تیم یکه با تمام کمبودهای خود دست به کارهای بزرگی زد، از اینجای کار به بعد 
ت��وان رویاروی��ی با توان باال و نفس تازه تیم های لیگ برتر را نخواهد داش��ت و باید 
اذعان کرد که از اینجای کار، توان مالی باشگاه هاست که رتبه آنان را رقم خواهد زد. 

آگهى دعوت 
بدينوسـيله از كليه سـهامداران شـركت پرش(سـهامى 
ملـى  شناسـه  و   40324 ثبـت  بشـماره  خـاص) 
10101231543 دعوت بعمل مى آيد تا در جلسـه مجمع 
عمومى عادى بطور فوق العاده شـركت كه راس ساعت 9 
صبـح روز پنج شـنبه مـورخ 1394/12/6 در محل قانونى 
شـركت واقع در خوزسـتان: شـهر مالثانى روبروى پارك 
شـهر پالك 25 تشـكيل خواهد شـد حضور يابند. دستور 
جلسه: 1- انصراف از صورتجلسات ثبت نشده 2- تعيين 

بازرسين قانونى شركت 3- تعيين روزنامه كثيراالنتشار
                                                           هيات مديره

آگهى موضوع ماده 3 و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى اداره 

ثبت اسناد و امالك اهواز
نظر به اينكه در اجراى قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
برابـر راى 3007045—1394- 94/07/15  1- آقـاى/ خانـم خيريه بـاوى فرزند خنياب به ش 
ش6 صـادره آبـادان كدملى 1819784762 نسـبت يه يك باب سـاختمان بمسـاحت 101/48 
مترمربع در قسـمتى/ ششـدانگ پالك 2690/26/بخش دو اهواز خروجى از مالكيت نامبرده برابر 
سـند مشـاعى  منجر به صدور رأى گرديده لذا برابر ماده3 قانون مزبور مراتب در دو نوبت به فاصله 
پانزده روز جهت اطالع عموم آگهى مى گردد تا هركس نسبت به تصرفات مفروزه و مالكيت ايشان 
اعتراض داشـته باشـد از تاريخ انتشـار نوبت اول اين آگهى به مدت دوماه اعتراض خود را مستقيما 
به اداره ثبت اسـناد و امالك اهواز تسـليم و رسـيد دريافت نمايند و معترض مكلف است ظرف مدت 
يك ماه از تاريخ تسـليم اعتراض دادخواسـت به مقامات قضائى تقديم و گواهى تقديم دادخواست 
اخذ و به اداره ثبت محل تحويل نمايند.  بديهى است در صورت عدم وصول اعتراض در موعد مقرر 
اداره ثبت برابر مقررات اقدام بصدور سند مالكيت خواهد نمود. م/الف5/5209  تاريخ انتشار نوبت 

اول: 1394/11/25 تاريخ انتشار نوبت دوم: 1394/12/10                          
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه دو اهواز

به استناد مصوبه شماره 25/7/23030 مورخ 94/10/7 هيات مديره سازمان مديريت پسماند شهردارى آبادان اين سازمان در نظر دارد 
مجوز تفكيك در مبداء پسماندهى شهرى مناطق سه گانه شهردارى را به صورت اجاره از طريق مزايده به شركت هاى واجد شرايط واگذار 
نمايد. لذا متقاضيان به منظور كسب اطالع بيشتر و دريافت اسناد مزايده مى توانند همه روزه به استثناء ايام تعطيل به مدت حداكثر 7روز از 

تاريخ انتشار آگهى نوبت دوم به امور مالى اين سازمان مديريت پسماند شهردارى آبادان مراجعه نمايند.
*  مدت اجرا يكسال خورشيدى

آگهى تجديد مزايده (نوبت اول)

روابط عمومى سازمان مديريت پسماند شهردارى آبادان

نحوه پرداخت سپرده شركت در مزايده:
الف- به صورت ضمانت نامه بانكى در وجه سازمان مديريت پسماند شهردارى آبادان براى مدت 3ماه

ب- به صورت واريز وجه نقد به حساب جارى 0107469644004 بانك ملى بنام سازمان مديريت پسماند شهرداى آبادان
ج- سازمان در رد يا قبول پيشنهاد مختار است

د- ساير شرايط در اسناد مزايده موجد است

ميزان سپرده شركت در مزايده به ريال

30/000/000ريال

24/000/000ريال

18/000/000ريال

مبلغ پايه به ريال

25/000/000

20/000/000

15/000/000

عنوان

منطقه يك شهردارى

منطقه دو شهردارى

منطقه سه شهردارى

رديف

1

2

3
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اعتراض داشـته باشـد از تاريخ انتشـار نوبت اول اين آگهى به مدت دوماه اعتراض خود را مستقيما 
به اداره ثبت اسـناد و امالك اهواز تسـليم و رسـيد دريافت نمايند و معترض مكلف است ظرف مدت 
يك ماه از تاريخ تسـليم اعتراض دادخواسـت به مقامات قضائى تقديم و گواهى تقديم دادخواست 
اخذ و به اداره ثبت محل تحويل نمايند.  بديهى است در صورت عدم وصول اعتراض در موعد مقرر 
اداره ثبت برابر مقررات اقدام بصدور سند مالكيت خواهد نمود. م/الف5/5209  تاريخ انتشار نوبت 

اول: 1394/11/25 تاريخ انتشار نوبت دوم: 1394/12/10                          
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه دو اهواز

به استناد مصوبه شماره 25/7/23030 مورخ 94/10/7 هيات مديره سازمان مديريت پسماند شهردارى آبادان اين سازمان در نظر دارد 
مجوز تفكيك در مبداء پسماندهى شهرى مناطق سه گانه شهردارى را به صورت اجاره از طريق مزايده به شركت هاى واجد شرايط واگذار 
نمايد. لذا متقاضيان به منظور كسب اطالع بيشتر و دريافت اسناد مزايده مى توانند همه روزه به استثناء ايام تعطيل به مدت حداكثر 7روز از 

تاريخ انتشار آگهى نوبت دوم به امور مالى اين سازمان مديريت پسماند شهردارى آبادان مراجعه نمايند.
*  مدت اجرا يكسال خورشيدى

آگهى تجديد مزايده (نوبت اول)

روابط عمومى سازمان مديريت پسماند شهردارى آبادان

نحوه پرداخت سپرده شركت در مزايده:
الف- به صورت ضمانت نامه بانكى در وجه سازمان مديريت پسماند شهردارى آبادان براى مدت 3ماه

ب- به صورت واريز وجه نقد به حساب جارى 0107469644004 بانك ملى بنام سازمان مديريت پسماند شهرداى آبادان
ج- سازمان در رد يا قبول پيشنهاد مختار است

د- ساير شرايط در اسناد مزايده موجد است

ميزان سپرده شركت در مزايده به ريال

30/000/000ريال

24/000/000ريال

18/000/000ريال

مبلغ پايه به ريال

25/000/000

20/000/000

15/000/000

عنوان

منطقه يك شهردارى

منطقه دو شهردارى

منطقه سه شهردارى

رديف

1

2

3

قهرمانی مسجدسلیمان در کونگ فو بانوان 
رقابت های کونگ فو بانوان خوزستان با قهرمانی تیم مسجدسلیمان به پایان رسید.

کونگ فوکاران استان در رده های سنی نونهاالن،  نوجوانان و بزرگساالن با یکدیگر دیدار کردند.
در پایان این رقابت ها پس از قهرمانی تیم مسجدسلیمان، خرمشهر نایب قهرمان شد و تیم اهواز در 
رده سوم قرار گرفت.در بخش انفرادی نیز در رده سنی نونهاالن و در وزن 22�  کیلوگرم سحر حمید 
از خرمشهر، در وزن 26- کیلوگرم زهرا فرضی و صفا بهرامی هر دو از مسجدسلیمان، در وزن 28� 
کیلوگرم ریحانه صادقی و محدثه لهرابیان گله هر دو از مسجدسلیمان، در وزن 34� کیلوگرم سارا 
ناصری از مسجدسلیمان و در وزن وزن 37� کیلوگرم صفا بهرامی از مسجدسلیمان به عنوان نفرات 
برتر معرفی ش��دند.در رده س��نی نوجوانان و در وزن 44� کیلوگرم شیرین طاهری، نازنین طاهری و 
حدیث حمید هر سه از خرمشهر به عنوان برترین های این وزن شناخته شدند.در رده سنی بزرگساالن 
و در وزن 48� کیلوگرم س��میرا جلیلی از مسجدس��لیمان ، در وزن 51- کیلوگرم الهه ابوطالبی از 
اهواز ، نگین فرهادی از مسجدس��لیمان و اس��ما طرف روا از خرمش��هر، در وزن 54- کیلوگرم اسرا 
جلیلی از مسجدس��لیمان ، نیلوفر ش��یری از اهواز و بنفش��ه احمدی از مسجدس��لیمان ، در وزن 58- 
کیلوگرم فرزانه ظاهری، آرزو محمودی و راضیه مرادی هر س��ه از مسجدس��لیمان ، در وزن 71- 
کیلوگرم مریم صالحوند از مسجدسلیمان و آسیه اللی جمعه زاده از خرمشهر و در وزن 81- کیلوگرم 

مهدیه بیات از خرمشهر و بهاره ولی پور از مسجدسلیمان برترین های این رده سنی شدند.

برد خانگی خوزستانی ها 
  تیمه�ای فوتب�ال جوان�ان فوالد خوزس�تان و نف�ت اه�واز در هفته پانزده�م لیگ برتر

 باشگاه های ایران حریفان خود را شکست دادند.
 فوالد در زمین اختصاصی خود با تیم گهر دورود بازی داشت که موفق شد این تیم را با یک گل 
شکست دهند. تنها گل تیم فوالد توسط مجتبی نجاریان بدست آمد.همچنین تیم نفت اهواز موفق شد 
تیم نفت جوانان آبادان را بانتیجه دو بریک شکست دهد. دراین بازی که در زمین شهرک نفت برگزار 
شد تیم نفت این شهر توانست با نتیجه دو بریک برنده این مسابقه شود.ستار زبیدی وعلی آلبوغبیش 

برای تیم نفت اهوازو محمد امیری برای تیم نفت آبادان گل زدند.
 نتایج کامل هفته ش��انزدهم این مس��ابقات بدین ترتیب اس��ت:  فوالد خوزستان 1 – گهر زاگرس 
درود صفر،  نفت اهواز 2 – صنعت نفت آبادان 1،  سپاهان اصفهان 2 – پدیده مشهد 1، مس کرمان 1 
– تراکتورس��ازی تبریز صفر،  ش��اهین بوش��هر 1 – ذوب آهن اصفهان 1،  فجرسپاسی شیراز صفر – 

خورشید قروه 3 )بدلیل حذف تیم فجرسپاسی لغو شد(

بازیباتراکتورسازیرافراموشکردیم
قائم مقام اس�تقالل خوزستان در مورد تساوی تیمش مقابل تراکتورسازی 
 گف�ت: م�ا ای�ن ب�ازی را فراموش کردی�م و دیگر فک�ر و ذکرم�ان روی بازی 

هفته بیست و یکم مقابل صبای قم است. 
تراکتورس��ازی تیم پرمهره و خوبی بود که با یک اش��تباه 3 امتیاز را با یک امتیاز 
عوض کردیم. علی پورکیانی در مورد دیدار هفته بیست و یکم مقابل صبای قم تاکید 

کرد: صبا تیم بزرگی است که یک مربی و مدیرعامل بزرگ دارد. 
همچنین این تیم در ش��هر مقدس قم فعالیت می کند که جای خوش��حالی است ما به 
 آنجا می رویم. امیدوارم بازی خوبی را دو تیم ارائه دهند و برنده آن مس��ابقه ش��ویم.

وی در رابطه با اینکه آیا استارت کسب سهمیه را زده اند، گفت: ما فعال برنامه کوتاه 
مدت داریم و نگاه مان به دیداره هفته ای است که در آن حاضر می شویم.


