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سپاهان بهسختی صعود کرد
مرحلهیکهشتمنهاییرقابتهایفوتبالجامحذفی کشورروز گذشتهبابرگزاری
چهار دیدار پیگیریشد کهدر یکیاز مهمتریندیدارهاسپاهانبهمصافخوشه
طالیی ساوه رفت و بهسختی توانست از سد این تیم عبور کند.در دیدار دیگر تیم
گل گهرپارسجنوبیراشکستدادوبهمرحلهبعدصعود کرد.ملوان نیزنساجیرا
شکستدادوراهیمرحلهبعدشد.در دیگردیدار برگزارشده،تیمدستهاولیخیبر
خرمآباد تیم نفت آبادان را شکست داد و به مرحله بعد صعود کرد.

حریفانپرسپولیسروزهایسختیخواهندداشت
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس
گفت :قطعا هر تیمی مقابل ما قرار
بگیرد روزهای سختی خواهد داشت و ما
ی کنیم.
باانگیزه باال به مراحل بعد فکر م 
یحیی گلمحمدیپسازپیروزیتیمش
مقابلالریانقطر گفت:جاداردازمسئوالن
برگزاریمسابقات،فدراسیونومردمهند
بابتمیزبانیخیلیخوبی کهازماداشتند
تشکر کنم.ماباامتیازاتخوبومقتدرانه
توانستیم راهی مرحله بعد شویم.
ویافزود:زحماتزیادیبرایایناتفاق
کشیده شد .از همه کسانی که زحمت
کشیدند ،مسئوالن باشگاه و حمایت
ی کنم.خصوصا
رسانههاوهوادارانتشکرم 
ازبازیکنانباغیرتمان کهباتماممشکالتی
کهداشتندبرایشادیدلهوادارانمان،
مردانهجنگیدندوجانفشانیوایثار کردند.
بوهوایی و سختیهایی
در این شرایط آ 
کهمتحملشدیم،باتماموجود کارکردند.
به همه آنها خسته نباشید می گویم.
سرمربیپرسپولیسپساز دیدار باالریان
قطر تصریح کرد :بازی خوب و با تعداد
گلهای باالبود .هرکسی این بازی را دید
لذت برد .خیلی خوب توانستیم توپ را

به گردش دربیاوریم و یک بازی پویا را به
نمایشبگذاریم.ازنظرفنیخیلیازحریف
بهتربودیموامیدوارمبتوانیمهمینروند
را در ادامه لیگ قهرمانان و مسابقات
داخلیداشتهباشیم.گلمحمدیدرمورد
ن کهچهاحساسیازصعودبهعنوانتیم
ای 
اول داشته و انتظار چه نتیجهای در این
مسابقاتدارد ،گفت:هدفاولماهمین
ن کهبهچهتیمهاییدرمرحلهبعد
بود.ای 
بخوریمچیزینیست کهدر موردشزیاد
فکر کنیم .ا گر تیمی میخواهد به فینال
آسیا برسد باید با تیمهای قدرتمندی
روبهرو شود و باید این را بپذیرد .قطعا هر
تیمی مقابل ما قرار بگیرد سختی خواهد
داشتوماباانگیزهباال بهمراحلبعدفکر
ن کهپرسپولیس
ی کنیم.ویدر موردای 
م 
باعملکردشدر مرحله گروهیطرفداران
جدیدی را به دست آورده ،عنوان کرد:
باعثخوشحالیماست کهتیمماهواداران
خوبیپیدا کردهاست.همیشهروابطدو
کشور هند و ایران صمیمانه و با دوستی
زیادبودهاست.ازلحاظفرهنگیمشترکات
ی کنمفوتبالهمبهاین
زیادیداریموفکرم 
ی کند کهدوستیوصلح
موضوع کمکم 

و صفا بین دو کشور بیشتر شود.
بهترین تاریخ
پیشکسو ت تیم پر سپو لیس گفت :
درحالحاضر یکی از بهترین تیمهای
تاریخ این باشگاه را دراختیار داریم و
ا گر مسئوالن نگاه ویژهای داشته و از
پرسپولیسبهخوبیحمایت کنند،برای
سومینسالپیاپیحضور در فینالآسیا
را تجربه کرده و با جام قهرمانی به کشور
ی گردیم.محمدپنجعلیدر گفتوگو
بازم 
باایرنا،تصریح کرد:یحییوشا گردانشبا
ی کنند و شیوه و سبک
جانودل بازی م 
ه گونهای است که
بازی آنها در زمین ب 
هواداران لذت میبرند و خوشحالم که
اینتیموبازیکنانرادر اینبرههزمانیدر
اختیارداریم.ویادامهداد:سرعت کافی،
انتقال سریع توپ ،شناخت بازیکنان از
هم ،بازیسازی در فضای مناسب ،درک و
شعورباال،بهرهبردنازنقاطمختلفزمین
و خلق موقعیت و پرهیز از کارهای اضافه
ازجمله خصوصیات تیمی پرسپولیس
است کهباعثشدهروندصعودیخوبیدر
ش گرفتهوامیدهارازندهنگهدارد.وی
پی 
ادامه داد :صحبت از یک یا چند بازیکن

علیآبادی:

نایبقهرمانالمپیک۱۹۷۲معتقداستحسین
نوری هیچوقت نا کامی در گزینشی المپیک و از
دستدادنسهمیهوزن ۸۷کیلو کشتیفرنگی
ن که
رافراموشنخواهد کرد.علیآبادیبابیانای 
کسبآخرینسهمیهالمپیکتوسطملیپوش
اعزامیبه گزینشیبلغارستانبهمراتبسختتر
از گزینشی در آسیاست به خبرنگار مهر گفت:
ی کاری که به گزینشی
خوشبختانه از سه فرنگ 
قزاقستان رفتند ،دو ملیپوش موفق به کسب
سهمیهشدندوفقطنوریدریکقدمیرسیدن
به سهمیه مغلوب حریف شد.وی تصریح کرد:
هرچندهنوزیکمیدان گزینشیدیگرباقیمانده
ومحمدبنابهترین گزینهخوددر وزن ۸۷کیلورا
برای حضور در این مسابقات ساختهوپرداخته
ی کند ،اما باید قبول کرد سختی کار در آخرین
م 
مرحله گزینشیبسیارسختازمیدانقبلیخواهد
بود.در گزینشیبلغارستانتمامیمدعیانجهانی
حضور دارند و طبیعتا با تمام وجود برای کسب
سهمیه تالش خواهند کرد.علیآبادی گفت:
مطمئنا المپیک متفاوتی را پیش رو داریم که
بههیچعنوانشبیهالمپیکهایقبلینیست.

خداحافظی فوالد از لیگ آسیا
شا گردانجوادنکونامآخریندیدارخوددرمرحله گروهیلیگقهرمانانآسیاراباشکست
پشتسر گذاشتند.تیمفوتبالفوالد کهدر گروهچهارملیگقهرمانانآسیاحضورداشت
ومسابقاتشرادر ریاضبرگزار کرد،در آخریندیدار مرحله گروهیبهمصافتیمالوحدات
اردنرفتویکبرصفرشکستخورد.شا گردانجوادنکونامپیشازاینشانسصعودبه
مرحله بعد را ازدستداده بودند و این دیدار تشریفاتی به شمار میرفت.

موفقیت داور بانوی ایرانی
بانویداور کاراتهایرانبرایدومینبار متوالیبهعنوانمدیرتاتامیوعضوهیئت
ژوری در رقابتهای لیگ جهانی کاراته حضور خواهد داشت.المیرا گوز لزاده در
ن که یکبار دیگر مورد اعتماد اعضای شورای داوران و رئیس
این مورد گفت :از ای 
این کمیتهقرار گرفتمجایخوشحالیوافتخار است.بهعنوانیکایرانیهمیشه
سعی کردهام بهترین عملکرد را در قضاوتهای خود داشته باشم .

جشنواره گل منچستر در خانه

سرمربیتیمملیبسکتبال گفت:مابرایانتخاب
بازیکنانملیشاخصهاییداریم کههمهآنها
ازنظر فدراسیون هم رصد میشود.
شاهین طبع درگفتوگو با فارس گفت :خرداد
مسابقات پنجره سوم کاپ آسیاست که ما نیاز
داریماینبازیهاراداشتهباشیم.بعدازآنباید
در المپیک شرکت کنیم و پسازآن کاپ آسیا را
پیش رو داریم.وی یادآور شد :سال گذشته در
خصوص تیم ملی خوب کار شد و برنامه خوبی
داشتیم اما المپیک به تعویق افتاد .تا االن هم
برنامهریزی خوبی صورت گرفته است .از ژاپن،
لهستان ،یونان و پرتغال دعوتنامه داریم.
قبل از پنجره سوم هم یک تورنمنت در سوریه
است که به ما کمک می کند .مصر ،سوریه و
لبنان حضور دارند.
وی درباره کمک مالی صورت گرفته ،گفت:
باید از رئیس کمیته ملی المپیک و وزیر ورزش
تشکر کنم .آ نها به بسکتبال نگاه ویژ های
دارند.سرمربی تیم ملی بسکتبال عنوان کرد:
نخستین مسابقه ما در المپیک با تیمی است
که قراراست اضافه شود 4 .تیم اوایل خرداد با

دور رفت مرحله نیمهنهایی لیگ اروپا با کوال ک منچستریونایتد و برتری قاطع
۶بر۲مقابلرموامیدواریویارئالبهحضور در فینالهمراهشد.منچستریونایتد
میزبانرم ایتالیا بود که این دیدار تماشایی با برتری  ۶بر دو شیاطین سرخ همراه
شد.در دیگر دیدار ،ویارئال اسپانیا که میزبان آرسنال بود به پیروزی دو بر یک
رسید تا امید زیادی به حضور در فینال داشته باشد.

کومان:

بسکتبال از تجربه رقیبان غافل نخواهد شد

چرا که تمامی ورزشکاران حدود دو سال را در
قرنطینه و با انجام تمرینات محدود و خاص
سپری کردند .البته این شرایط برای تمامی
مدعیان یکسان بوده و نمیتوان تفاوتی را برای
کشتی گیرانقائلشد.بههمیندلیلامیدوارم
بچههایماهمبتوانندبهترین کشتیهایخود
را بگیرند و همچون المپیکهای قبلی با مدال
همراه باشند.
ی گیرانی کهدر گزینشیقارهای
بدینترتیب کشت 
موفق به کسب سهمیه المپیک نشدهاند باید
ت در رقابتهای گزینشی صوفیه
 ۱۶اردیبهش 
به میدان بروند .

(جزیره كیش)

نیست،همهخوبهستند.یحیی کاری
کرده که داخل زمین و روی نیمکت یک
هدف و یک روش حا کم باشد .بازیکنان
میدانند چه میخواهند و به دنبال چه
چیزی هستند .کادر فنی یکدست بوده
و به معنای واقعی یک تیم و یک خانواده
تشکیلشده که همه برای هم حاضرند
خود را فدا کنند.
پنجعلی تصریح کرد :این تیم االن تجربه
دو فینال آسیایی را دارد ،خوب بازی
می کند و بهدوراز حاشیه است .تنها
نگرانیمنایناست کهبایدنگاهویژهای
به بازیکنان و اعضای تیم بشود و اجازه
ندهند مسائل مختلف ازجمله همان
مشکالت مالی که همیشه فوتبال ما را
ی کند ،به تیم ضربه بزند.
دچار بحران م 
کاپیتان اسبق سر خپوشان ادامه داد:
متأسفانه مسائل مالی و بدهیهایی که
باشگاههایمادارندهمیشهمشکلساز
بوده و نیاز است مسئوالن و متولیان امر
در این خصوص چارهاندیشی کنند تا در
چنینشرایطی کهتیموبازیکناندرمسیر
خوبیقراردارند،بهخوبیحمایتشدهو
از حاشیهها دور بمانند.

شاهینطبع:

مطمئنا المپیک متفاوتی را پیش رو داریم

تست از کاروان سرخپوش
کاروان تیم فوتبال پرسپولیس پس از صعود به مرحله بعدی لیگ قهرمانان آسیا
با ورود به کشور به قرنطینه رفتند تا تستهای الزم از بازیکنان و کادر فنی تیم
گرفته شود.طبق برنامه قراراست پرسپولیس جمعه  ۱۷اردیبهشتماه و از هفته
 ۲۲لیگ برتر رودرروی سپاهان به میدان برود.

بارسلونا برای فتح جام دیگر نباید ببازد

برگزاری مسابقات انتخابی به المپیک راه پیدا
کنند .من مطمئن هستیم بچهها در المپیک
بازیهایخوبیخواهندداشت.ماشاخصهای
ی گیریم.بازیکنان
مختلفیرابرایتیمملیدرنظرم 
باتجربه زیادی داریم اما الزم است نیروی جوان
را هم تزریق کنیم که این ترکیب تیم ملی ما را
ن که
تشکیلمیدهد.سرمربیتیمملیدربارهای 
فکرمی کنید جایگاه ما در المپیک چیست
یادآور شد :بسکتبال از رشتههای مهم المپیک
است و تیمها با همه توان در بازیها شرکت
ی کنند .تیم اعتمادبهنفس خوبی دارد اما از
م 
تجربه تیمهای دیگر غافل نیستیم.

سرمربیتیمفوتبالبارسلونا گفت:بارسا،رئال
و اتلتیکو برای قهرمانی دراللیگا نیاز به  ۵برد
دارند.هوادارانبارساانتظار صدرنشینیاین
تیم را برای اولین بار در فصل جاری اللیگا
داشتنداماشکستغیرمنتظرهاینتیممقابل
گرانادا همه معادالت را بر هم زد.
کومان کهدر بازی از سویداوراز روینیمکت
اخراجشدودر دوبازیآیندهبارساهممحروم
خواهدبوددرنشستخبریبعدازبازیتیمش
با گرانادا گفت:بههیچوجهقصدسرزنش کردن
بازیکنان را ندارم .ما هرآنچه در توانمان بود
ی کنم دلیل باختمان از
را انجام دادیم .فکر م 
بین رفتن تمرکز بازیکنان بود.
ی کنم
منهردو گلی کهخوردیمرادیدموفکرم 
که روی هردوی آنها ما فضا را برای پیشروی
حریفباز گذاشتیم و میبایست پاسهای
ی کردیم .فکر
میان بازیکنان آنها را قطع م 
ی کنم کهدرایندوسهبخشبود کهعملکرد
م 
دفاعی ما ضعف داشت.وی درباره از دست
رفتن شانس صدرنشینی عنوان کرد :بله
این باخت یک ضربه سنگین بود و ما بابت

قدردانی خطیبی از شاگردانش
سرمربیتیمترا کتور گفت:بازیکنانمادر ایندورهاز بازیهاسنگتمام گذاشتند
ی کنم .رسول خطیبی پس از برتری تیمش برابر الشارجه
و از همه آنها تشکر م 
ی گویم.
اظهار داشت:ابتدااینپیروزیرابهتمامهوادارانواقعیترا کتور تبریکم 
یک بازی خوب ،تا کتیکی ،جسورانه و پرتالش را از سوی هر دو تیم دیدیم و تیم
الشارجه هم با تمام توان و بازیکنان اصلی خود پا به این میدان گذاشته بود.

الرایه :شکست الریان تلخ بود
آن بسیارمتأسفیم .اما باید کارمان را از سر
بگیریموسعی کنیم5بازیباقیماندهراببریم
تا بتوانیم قهرمان شویم .اما دیگر مدعیان
هم باید همین کار را انجام دهند تا قهرمان
شوند.سرمربیهلندیبارسلونادربارهدلیل
اخراجشبا کارتمستقیمداوریادآورشد:من
خودم هم دلیلش را نفهمیدم.
من به داور چهارم هیچچیز بدی نگفتم.
نه به او توهین کردم نه حرفی زدم .باورم
نمیشود که به من کارت قرمز داده شد.
ظاهرا داور میخواست نقش اول بازی باشد
و از او ممنونم.

امالك اعتماد

www.kishmelk.com
						
خرید فروش

ی کند بهترین امکانات را در
پیشکسوت کاراته گفت :رئیس فدراسیون تالش م 
ن که این تالشها به کسب مدال در المپیک ختم
اختیار تیم ملی قرار دهد ،اما ای 
میشود یا نه در روز مسابقه مشخص میشود .خدابخش اظهار داشت :کاراته
تا چند ماه دیگر در توکیو نخستین حضورش در المپیک را تجربه خواهد کرد .با
توجه به قدرت کاراته ایران و افتخاراتی که در سالهای گذشته به دست آورده،
امیدواریم که کاراتهایرانبهتریننتایجرا کسب کندونقشپررنگیدر مدالآوری
کاروان کشورمان در المپیک داشته باشد.
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بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت نای زرین دعوت به عمل می آید تا در
جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که در تاریخ 1400/2/27راس ساعت 10به
نشانی مرکز اصلی شرکت واقع در استان اصفهان ،شهرستان خوانسار ،بخش مرکزی،
دهستان چشمه سار ،روستا تید جان ،محله شهرک صنعتی ،خیابان تولید ،خیابان
ی گردد ،حضور بهم رسانند.
تولید  ، 2پال ک ، 71طبقه همکف تشکیل م 
دستور جلسه:
تعیین بازرسین
خ ت 1400/2/11
هیئتمدیره
تاریخ انتشار 1400/2/11

خت1400/1/28-42

آ گهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده
شرکت نای زرین
شناسه ملی 10260048272
(سهامی خاص  190خوانسار)

خت1400/1/16-7

قبول وكالت دعاوی
خت1400/1/31-60

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت نای زرین دعوت به عمل می آید تا در
جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت که در تاریخ  1400/2/27راس ساعت  11به
نشانی مرکز اصلی شرکت واقع در استان اصفهان ،شهرستان خوانسار ،بخش مرکزی،
دهستان چشمه سار ،روستا تیدجان ،محله شهرک صنعتی ،خیابان تولید ،خیابان
ی گردد ،حضور بهم رسانند.
تولید  ، 2پال ک ، 71طبقه همکف تشکیل م 
دستور جلسه:
افزایش سرمایه
خ ت 1400/2/11
هیئتمدیره
تاریخ انتشار 1400/2/11

خت1400/2/1-66

حقوقی – كیفری – ثبتی – خانواده
توسط وكیل پایه یك دادگستری
09016998063

امیدواری به کاراته در المپیک

آ گهی دعوت مجمع عمومی عادی
شرکت نای زرین
شناسه ملی 10260048272
(سهامی خاص  190خوانسار)

رهن اجاره

كیش ،خیابان سنایی (مجتمع بانكها) ،بعد از بازار كیش ،بر ج اداری درسا ،امالك اعتماد
07644421853-5
مدیریت :زاهدی 09120364811

روزنامه الرایه قطر باخت تیم الریان مقابل پرسپولیس را تلخ توصیف کرد .تیم
فوتبال الریان قطر در آخرین دیدار از مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا با
نتیجه  ۲به  ۴برابر پرسپولیس ایران شکست خورد و حذف شد.

دعوت دندانپزشک به درمانگاه
09161522858 -09054858125

خت1400/2/11-113

خصوصی خوزستان بندر ماهشهر
باشرایط ایدهآل

خت1400/1/14-6

خت1400/2/9-105

خت1400/2/8-100

همیشه استخدام داریم
09125839938
44215813 -09370348087

خت1400/2/11-112

خانم و آقا  20تا  50سال
جهت نگهداری از سالمند و کودک،شبانه روزی و روزانه
حقوق  4تا  10م ،بدون هیچگونه هزینه در محیطی کامال امن

خت1400/1/18-11

خت1400/1/16-10

خت1400/2/11-110

خت1400/2/11-111

