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به بهانه تقابل «علی دایی» با تراکتورسازی مرور شد

تیم فوتبال امید با خوش شانسی
مقابل عربستان به تساوی رسید
تیم فوتبال امید ایران در نخستین بازی خود در
چارچوب هجدهمین دوره بازی های آسیایی 2018
جاکارتا با خوش شانسی مقابل تیم امید عربستان
به تساوی رسید.
به گزارش ایرنا ،تیم های فوتبال امید ایران
و عربستان روز چهارشنبه و در نخستین
دیدار خود در چارچوب بازی های آسیایی
 2018از ساعت  13و  30دقیقه به وقت
تهران با قضاوت «ویباوا موکتی» به مصاف
هم رفتند.
سفید پوشان عربستانی بازی را هجومی آغاز
کردند و در دقایق  6و  7مهاجمان این تیم با بهره
بردن از غفلت مدافعان ایران به موقعیت تک
به تک با «مهدی امینی» دروازه بان جوان ایران
رسیدند که با وجود گذشتن از گلر ،دروازه ما با
خوش شانسی بسته ماند.
در یکی از صحنه ها «محمدمسلم پور» توپ را
از روی خط دروازه برگرداند.
در ادامه مسابقه توپ بیشتر در میانه میدان
جریان داشت و اتفاق خاصی بر روی دروازه ها
رخ نداد تا اینکه در دقیقه « 40محمدرضا آزادی»
مهاجم ایران از روی اشتباه خط دفاع حریف
میتوانست دروازه خالی عربستان را باز کند که
او نیز با حضور به موقع « یوسف الحربی» مدافع
حریف ناکام بود و در نهایت نیمه نخست با
تساوی بدون گل خاتمه یافت.
نیمه دوم نیز  2تیم بازی سردی به نمایش
گذاشتند و حمالت جدی روی دروازه ها رخ نداد
تا اینکه در دقیقه « 73هارون کامارا» مهاجم تیم
عربستان پس از نفوذ به محوطه  18قدم ایران
میتوانست دروازه ایران را باز کند ولی خروج به
موقع امینی و دفع دوباره توپ توسط مدافعان
مانع باز شدن دروازه ایران شد.
در دقیقه  82مسلمیپور در محوطه  18قدم
تیم عربی با شوت محکم پای چپ توپ را روانه
دروازه «محمد الربیعی» کرد ولی این توپ با
واکنش خوب دفع شد و توپ برگشتی را نیز «امیر
روستایی» به بیرون فرستاد .در وقت های تلف
شده پایان بازی تیم عربستانی می توانست به
گل برسد که با خوش شانسی شاگردان کرانچار
توپ به دیرک عمودی دروازه ایران برخورد کرد
و در نهایت تساوی بدون گل حاصل تالش 2
تیم در نخستین بازی بود .در ترکیب تیم ایران
مهدی امینی ،عارف آغاسی ،محمد آقاجانپور،
علیرضا آرتا ،محمد مسلمیپور ،محمدمهدی
مهدیخانی ،ابوالفضل رزاقپور ،یونس دلفی،
مهدی قائدی(دقیقه  87رضا جبیره) ،محمدرضا
آزادی(دقیقه  77محمد سلطانی مهر) و
محمدامین اسدی(دقیقه  43امیر روستایی) به
میدان رفتند .محمد الربیعی ،عون السلولی،
عبدالله الیوسف ،عبدالله حسون ،عبدالله
العمری ،یوسف الحربی ،عبدالرحمن غریب ،ایمن
الخلیف ،سعد السلولی ،ناصر العمران و هارون
کمارا بازیکنان تیم عربستان در این دیدار بودند.
تیم فوتبال امید ایران در دومین دیدار خود
روز جمعه  26مرداد ماه از ساعت  14مقابل کره
شمالی قرار می گیرد.
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سلطانیفر:

از برکناری در لیگ برتر تا قهرمانی در جام حذفی
باخت به تراکتورسازی و برکناری دایی
پرسپولیسیها لیگ چهاردهم را با علی دایی
آغاز کردند .دایی در آن فصل با رییس هیات
مدیره وقت باشگاه پرسپولیس حمیدرضا سیاسی
به مشکل خورد و درگیریهای او با سیاسی و
حواشیای که به وجود آمد ،روی روند کاری
پرسپولیس هم تاثیر گذاشت .دایی که در لیگ
سیزدهم با پرسپولیس نایب قهرمان لیگ برتر شده
بود و توانسته بود سهمیه حضور در لیگ قهرمانان
آسیا را بدست آورد ،در  ۶بازی اول این تیم در
لیگ چهاردهم ،فقط هشت امتیاز گرفته بود و در
بازی هفتم لیگ تیم او پذیرای تراکتورسازی تبریز
بود .پرسپولیسیها بازی را خوب شروع کردند و با
گل محسن بنگر توانستند یک بر صفر به رختکن
بروند .در نیمه دوم هم پرسپولیسیها چند شانس
خوب برای گلزنی داشتند که نتوانستند از آن
استفاده کنند و بر خالف جریان بازی در دقیقه ۶۹
روی اشتباه محسن بنگر و سوشا مکانی ،سوشا یک
گل به خودی زد تا بازی به تساوی کشیده شود.
پرسپولیسیها بعد از تساوی هم شانس داشتند
که باز از حریف خود پیش بیفتند .آنها حتی در
دقیقه  ۸۱بازی تیر دروازهی تراکتورسازی را به لرزه
در آوردند اما موفق به گلزنی نشدند.
به گزارش وبسایت نود ،در نهایت در روزی که
شاگردان دایی خیلی خوب فوتبال بازی کردند ،این
تراکتورسازی بود که موفق شد با نتیجهی  ۳بر یک
از سد پرسپولیس در ورزشگاه آزادی بگذرد .بعد از
باخت به تراکتورسازی بود که اتفاقات عجیب در
باشگاه پرسپولیس افتاد و هیات مدیره این باشگاه
دستور به برکناری علی دایی داد و حمید درخشان
به عنوان سرمربی این تیم انتخاب شد .حضور
درخشان در پرسپولیس حتی به پایان فصل هم
نکشید و پرسپولیسیها لیگ را با برانکو ایوانکوویچ
به پایان رساندند.
کنفرانسهای پر حاشیه
بازی جمعه شب دو تیم در حالی در تبریز برگزار
میشود که اکثر زمانهایی که دایی به تبریز رفته،
کنفرانسهای بعد از بازی این سرمربی با حواشی
همراه شده است .حتی در سالهای گذشته سابقه
داشته علی دایی به دلیل سوال یکی از خبرنگاران،
کنفرانس بعد از بازی را هم ترک کند .او یکبار هم
بر سر مسائل قومیتی و شعارهایی که هواداران در

آگهی مزایده نوبت دوم
به موجب پرونده اجرایی 970086شعبه 3اجرای احکام حقوقی
دادگستری یاسوج محکوم له عهدیه یزدانی تقاضای فروش
اموال توقیفی وثیقه گذار یا محکوم علیه آقای محمد امیری
که نوع ومشخصات وقیمت مورد مزایده بشرح ذیل می باشد
ومعادل 572077678ریال بابت اصل خواسته در حق محکوم له
ومبلغ 28600000ریال بابت حق االجرا در صندوق دولت از طریق
آگهی مزایده وانتشار آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار
را نموده ،به همین سبب در مورخ  97/6/6از ساعت  10صبح الی
 11در محل شعبه سوم اجرای احکام دادگستری یاسوج مزایده
برگزار خواهد شد.متقاضیان میتوانند در مدت پنج روز قبل
از تاریخ مزایده اموال را به آدرس یاسوج تنگ سرخ ماحضه
نمایند وقیمتی که مزایده از آن شروع می شود بر اساس نظریه
کارشناس رسمی دادگستری مبلغ 728510000ریال بوده وبرنده
مزایده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد وده درصد
بهاء را فی المجلس بعنوان سپرده به قسمت اجراء تسلیم وبقیه
بهای اموال را ظرف 30روز از تاریخ انجام مزایده پرداخت نمایند
درصورت عدم پرداخت مابقی بهای اموال سپرده تودیعی پس از
کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد.مزایده نوبت
دوم می باشد.

رئیس ترابزون اسپور:

مشکل کیروش با فدراسیون
در حال حل شدن است

جدال داغ این هفته در تبریز برگزار میشود .تراکتورسازی تبریز که این فصل چند ستاره را به خدمت گرفته و جان توشاک سرشناس را روی نیمکت
خود میبیند ،بعد از باخت سنگین هفت ه گذشته در ورزشگاه آزادی مقابل استقالل تهران ،این هفته در تبریز پذیرای سایپا است .هدایت سایپاییها
بر عهدهی علی دایی بوده و تقابلهای او با تراکتوریها در سالهای گذشته کم حاشیه هم نبوده است .دو تیم در حالی مقابل هم قرار میگیرند که
سایپاییها از  ۳بازی گذشتهی خود  ۴امتیاز بهدست آوردهاند و تراکتوریها هم هنوز نتوانستهاند با جان توشاک ایرلندی بردی را در لیگ برتر بدست
آورند و به دنبال اولین پیروزی خود در لیگ هجدهم هستند .به بهان ه بازی دو تیم تراکتورسازی تبریز و سایپایی که علی دایی را روی نیمکت خود
میبیند ،چند برش از تقابلهای دایی مقابل تراکتورسازی را مورد بررسی قرار دادهایم.

اکثرزمانهایی
که دایی به
تبریزرفته،
سهای
کنفران 
بعد از بازی
این سرمربی
با حواشیای
همراه شده
است
ورزشگاه میدادند ،شدیدا در کنفرانس مطبوعاتی
به آنها اعتراض کرد .در بازی فصل گذشتهی سایپا
و تراکتورسازی تبریز که با برد  ۲بر یک سایپاییها
همراه بود ،صحبتهای علی دایی در کنفرانس بعد
از بازی در تبریز جنجالی شد .دایی سرمربی سایپا
در واکنش به سوال یکی از خبرنگاران که پرسید
شما چرا مقابل توهین هواداران آقامنشی نکردید،
گفت :هر کسی که به من ناسزا بگوید به خانواده
خودش داده است مگر من به هواداران فحش
دادم .متاسفم که امثال شما به عنوان خبرنگار
به اینجا میآیید ،چنین سوالهایی میپرسید و
خودتان را هم معرفی نمیکنید.شما در حدی

نیستی که با من حرف بزنی .باید دید جمعه شب
بعد از پایان بازی باز هم یک کنفرانس جنجالی در
تبریز شاهد خواهیم بود و یا همه چیز به خوبی به
پایان میرسد.
شیرینترین برد
علی دایی در لیگ شانزدهم هدایت تیم نفت
تهران را بر عهده داشت .با وجود اینکه تمرینات
پیش فصل نفتیها دیر شروع شده بود اما دایی
توانست با نفت نتایج قابل قبولی بگیرد .او با نفت
تهران که اصال از نظر مدیریتی حال و روز خوبی
نداشت به مقام نهم لیگ برتر رسید و در جام
حذفی هم فینالیست شده بود .حریف نفتیها

در فینال جام حذفی تراکتورسازی تبریزی بود که
امیر قلعهنویی را روی نیمکت خود میدید .دایی
از حضور روی نیمکت نفت در بازی فینال محروم
بود اما تیم او با تک گلی که روی سانتر آندرانیک
تیموریان و ضربه سر سجاد شهباززاده دو بازیکن
اسبق استقالل در دقیقه  ۸۹به ثمر رساند ،توانست
قهرمان جام حذفی فوتبال ایران در خرمشهر شود.
با وجود اینکه نفتیهای قهرمان جام حذفی شده
بودند ،فصل بعد به دلیل بدهکاری و وضعیت بد
مدیریتیای که داشتند سهمی ه آنها برای حضور
در لیگ قهرمانان آسیا به تیم ذوبآهن اصفهان
واگذار شد.

دیگر پورعلیگنجی را نمیخواهیم
پس از روزها اخبار ضدو نقیض ،رئیس باشگاه ترابزون اسپور
اعالم کرد که این باشگاه دیگر به دنبال جذب مدافع ایرانی
نیست.
ب ه گزارشایسناوبه نقل از سایت فوتو اسپور ،بعد از مذاکرات
مملی
طوالنی مدت بین مرتضی پورعلی گنجی ،مدافع  ۲۶ساله تی 
فوتبال ایران و باشگاه ترابوزن اسپور در نهایت این مذاکرات به
نتیجهای نرسید و باشگاه ترابوزن اسپور نیز از جذب این مدافع
دست کشیده است و گزینههای دیگری را برای جذب در خط
دفاع دنبال خواهد کرد .ترابوزن اسپور در هفت ه اول لیگ ترکیه در

نوع ومشخصات وقیمت اموال مورد مزایده بشرح زیر می باشد:
مدیرشعبه 3اجرای احکام حقوقی یاسوج-امیر روزیان
ملک مذکور مشتمل بر دو قطعه زمین نزدیک به هم که قطعه
یک به مساحت  3072متر مربع وقطعه دوم به مساحت 2545متر
مربع جمعا5617متر مربع با حدود اربعه شمال به جدول آبیاری
وزمین آقای عیسی زمانی-جنوب به حریم رودخانه تنگ سرخ-
شرق به باغ اسفندیار فارسیمدان-غرب به باغ آقای محمدعلی
فارسیمدان می باشد ودر عرصه  224اصله درخت سیب
شش تا هشت ساله وجود دارد قیمت هر متر30000ریال جمعا
168510000ریال وقیمت هراصله درخت سیب 250000ریال جما
560000000ریال ارزش عرصه و اعیان728510000ریال می باشد.
کارت هوشمند رانندگی به شماره کارت  ۲۴۶۸۵۲۸به نام ساالر
بهمن یاری به شماره ملی  ۴۲۳۰۴۸۶۵۲۹متولد  ۱۳۴۲.۶.۱به
شماره شناسنامه  ۵۰۷مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد .
جواز حمل اسلحه ساچمه زنی تک لول ته پر چخماقی ساخت
ایران به کالیبر  ۱۲به شماره سالح  ۸۹۵۷۷۶۳به نام امراال مودت
نیا به شماره ملی  ۴۲۳۱۶۰۴۶۲۲مفقود و از درجه اعتبار ساقط
می باشد.

غیاب وحید امیری و سید مجید حسینی شکست خورد و در حا 
ل
حاضر نیز به نظر میرسد که تعداد بازیکنان ایرانی این تیم در
همان عدد دو باقی بماند .احمد آقا اوغلو رئیس باشگاه ترابزون
اسپور نیز درباره این انتقال گفت :به دلیل درخواست هایی که
از طرف پورعلی گنجی بوده ،دیگر نتوانستند این انتقال را نهایی
کنند و دیگر تمایلی برای این انتقال هم ندارند.
پورعلی گنجی فصل قبل در السد قطر توپ زد و در حال حاضر
با شکست مذاکرات با ترابزون اسپور بدون تیم است و باید دید
که در ادامه او راهی چه تیمی خواهد شد.

پروانه مرتعداری گاودونه اوالدنبی واقع در شهرستان بویراحمد به شماره
پروانه  190891به تاریخ صدور  1376/8/24به نام حیدرقلی جوکار مفقود وفاقد
اعتبارمیباشد.

برگ سبز وکارت ماشین سواری پیکان رنگ سفید مدل  1383به شماره پالک
728-49ص 13به شماره موتور  11284012428وشماره شاسی  10012407به نام
شاپور قایدی مفقود وفاقد اعتبار میباشد.

رونوشت آگهی حصروراثت

خواهــان رونوشــت حصروراثــت مهــدی مســعودی مرغملکــی فرزنــد علــی اکبــر بــه شــرح دادخواســت تقدیمــی ثبــت
شــده بــه کالســه 9709983856100290ازایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده وچنین توضیــح داده که
شــادروان علــی اکبــر مســعودی دراقامتــگاه دائمــی خودبــدرود حیــات گفته وورثــه حین الفــوت آن مرحوم منحصراســت
بــه -1پــره گل گرجــی مرغملکــی ش ش  1313همســر متوفــی -2زینــب مســعودی مرغملکــی ش ش  26فرزند متوفی
 -3طیبــه مســعودی مرغملکــی ش ش  34فرزنــد متوفــی  -4رقیــه مســعودی مرغملکــی ش ش  55فرزنــد متوفــی -5
ســلمان مســعودی مرغملکــی ش ش  4610192128فرزنــد متوفــی  -6محمــد مســعودی مرغملکــی ش ش  465فرزند
متوفــی  -7مهــدی مســعودی مرغملکــی ش ش  69فرزنــد متوفــی اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت
مزبوریــک نوبــت اگهــی مــی گــردد تــا چنانچــه شــخصی اعتراضــی دارد یــا وصیــت نامــه ای ازمتوفــی نــزد او می باشــد
ازتاریــخ نشــرآگهی ظــرف مــدت یکمــاه بــه ایــن دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صادرخواهد شــد874
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وزیر ورزش و جونان از در حال حل بودن
مشکل کیروش با فدراسیون فوتبال خبر داد.
به گزارش وب سایت نود ،مسعود سلطانیفر
در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع
خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که برای حل
مشکل کیروش با فدراسیون فوتبال اقدامی
انجام شده یا نه ،گفت :مشکل کیروش با
فدراسیون فوتبال در حال حل شدن است.
او با اشاره به مصوبات دولت در زمینه وزارت
ورزش اظهار کرد :تصویب اساسنامه کمیته
ملی پارالمپیک و قانون انقطاع آن از کمیته ملی
المپیک که قرار بود اساسنامه جدید پیشنهادی
آن را تقدیم دولت کنیم و در شش جلسه به
صورت تخصصی بررسی شده ،در دولت به
تصویب رسید و مشکالت قانونی استقالل آن
برطرف شد.
او افزود :در حاشیه جلسه هیات دولت
همچنین تفاهم نامهای با وزیر کشور در زمینه
توانمندسازی و تقویت مشارکت نهادمند
اجتماعی سمن ها امضا کردیم که صدور مجوز
فعالیت آنان تسهیل شود و مجوزهایی که قبال
صادر شده بود به تایید وزارت کشور رسید.
امیدواریم که با امضاء این تفاهم نامه نزدیک
به دوهزار سازمان مردم نهادی که توسط
وزارت ورزش ایجاد شده از این به بعد با قدرت
بیشتری انجام شود.
سلطانی فر در پاسخ به این پرسش که
پیگیری انتشار لیست هایی درباره بدهی دو
باشگاه پرسپولیس و استقالل به کجا رسیده
است ،گفت :ما از سال گذشته با سامان
دهی دقیقی که درباره پرسپولیس و استقالل
انجام دادیم هم در زمینه تامین منابع مالی
اسپانسرینگ و هم سازمان دهی و پرداخت
بدهی آنان ،در حدود بیش از هشتاد درصد
بدهی قطعی آنان پرداخت شد و لیست هایی
که متاسفانه مطرح می شود ادعاهایی از سوی
افراد حقوقی و حقیقی است که باید این ادعا
یا به تایید  AFCبرسد یا به تایید کمیته تعیین
وضعیت فدراسیون فوتبال و هیچ مشکلی هم
وجود ندارد .آن مقدار محدود باقی مانده
هم هرکدام به تصویب دو نهاد اشاره شده
برسد بالفاصله توسط این دو باشگاه پرداخت
میشوند.

