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شماره 10093

نگاهی به سه فینال پرسپولیس و سپاهان:

گالتقهرمانییاپایانچندسالناکامی؟
پرسپولیسدریکقدمی گالتقهرمانی
قرارداردوغفلتاینتیمباعثانتقالجام
از تهران به خانه سپاهان میشود.به گزارش
خبرگزاریآنا،قطاربیستمیندورهرقابتهایلیگ
برتربهانتهایمسیرنزدیکمیشودوتیمهای
پرسپولیسوسپاهانرقابتشدیدیبایکدیگر
برای فتح جام قهرمانی دارند .سر خپوشان در
چهاردوره گذشتهبهمقامنخستدستیافتند
و پس از هتتریک و پوکر حاال به دنبال ثبت
گالتقهرمانیهستند.آنهابادوامتیاز بیشتر
نسبت به زردپوشان دیار نصف جهان در صدر
جدول جای دارند و در صورت کسب پیروزی
در سه بازی پایانی به هدف بزرگ مدنظرشان
دست خواهند یافت .
فقط  3امتیاز
پرسپولیس با ماشینسازی ،ترا کتور و پیکان
دیدار خواهد کرد .در نخستین گام شا گردان
گلمحمدیدرتبریزبهمصافتیمسقوط کرده
ماشینسازی میرود .هدایت سبزپوشان با
ا کبرپور است که سابقه بازی در استقالل در
کارنامه او دیده میشود و حدا کثر تالشش
را خواهد کرد تا شا گردانش برابر صدرنشین
لیگ بازنده نشود .تنها احتماالت و اتفاقات

غیرمترقبهمیتواندمانعشکستماشینسازی
شودچونپرسپولیسباجامحذفیوداع گفته
ی گذرد.
وبدونتردیداز امتیازاتایندیدار نم 
سر خپوشاندردومینفینالتاقهرمانیدرآزادی
ی کند.حریفتبریزیبه کسب
باترا کتوربازیم 
سهمیهلیگقهرمانانآسیاامیدواراستچون
استقاللرتبهسومیبهقهرمانیدرجامحذفی
نزدیکشدهوبا کسبردهچهارمباردیگرمجوز
حضور در آسیا نصیب سر خپوشان میشود.
شا گردان کریمیمصممبهتوقفقهرماندوره
قبللیگهستنداماسر خپوشانتهرانبدون
تردیدباانگیزهایمضاعفبرای کسبپیروزی
بهمیدانخواهندرفت.شا گردان گلمحمدی
ی کند.پیکاندر
درآخرین گامباپیکاندیدارم 
حالحاضرسهامتیازتارتبهچهارمفاصلهدارند
و نتایج این تیم مقابل فوالد و ماشینسازی
اهمیت زیادی در تقابل پایانی خودروسازان
با پرسپولیس دارد .درصورتی که این تیم 6
امتیاز از دو بازی بعدی کسب کند بدون شک
در هفته آخر برای تحقق رؤیای صعود به لیگ
قهرمانان آسیا با پرسپولیس دیدار می کند
و با حدا کثر خواستن و میل به پیروزی بازی
خواهد کرد  .در این میان نباید فراموش کرد

که پرسپولیس در آخرین فینال هم به چیزی
جز پیروزی نمیاندیشد.
به دنبال سبقت
شا گردان نویدکیا امشب با پدیده بازی دارند.
تیمی کهفاصلهایدوامتیازیباصدرجدولدارد

کریمی:

قربانی:

تراکتور نباید فقط به دنبال سهمیه آسیا باشد
سرمربیتیمترا کتور گفت:باامکاناتی کهدر تبریز
وجودداردوحمایتهایمسئوالنعالیرتبهومالک
باشگاهچرابایدترا کتورفقطدنبال کسبسهمیه
آسیا باشد؟به گزارش فارس ،کریمی در نشست
خبریپیشازبازیمقابلآلومینیوماظهارداشت:
امروزبازیسنگینیدرپیشداریم.آلومینیومتیم
بسیارخوبیبوده کهتااینجای کار همبهحقباال
آمدهاست.آنهااز بازیکنان ،کادر فنیوتا کتیک
مناسبیبرخوردارندوحضورشاندرباالیجدول
بیجهتنیست.ویافزود:دیدارمقابلاینتیم
یکبازی6امتیازیبهحسابمیآید کهفاتحآن
میتواند نگاهی صددرصدی به کسب سهمیه
داشته باشد .البته ا گر برنده این دیدار شویم،
موقعیتمان برای کسب سهمیه مناسبتتر از
حریف خواهد بود .امیدواریم که در یک شرایط
مناسب به میدان برویم و سه امتیاز این دیدار
را کسب کنیم.کریمی در مورد فشردگی سه دیدار
پایانیلیگبرتر گفت:همهتیمهااینرویهرادنبال
میکنند و چارهای وجود ندارد .تیمهای حاضر

ماشینسازی ،شرافتمندانه بازی خواهد کرد
مالک و مدیرعامل باشگاه ماشینسازی گفت:
برخی مسائل مطر حشده درباره پاداش پیروزی
مقابل پرسپولیس کذب محض است.باشگاه
ماشینسازیبرایپیروزیمقابلپرسپولیسپاداش
دومیلیاردریالیبرایاعضایاینتیمدرنظر گرفته
است،اقدامی کهشائبههاییرابهوجودآوردهاست.
قربانیدرگفتوگوباتسنیمدرمورداختصاصپاداش
ویژهپیروزیمقابلپرسپولیساظهارداشت:مادر
بازی با سپاهان هم این پاداش را درنظر گرفتیم.
برای بازی با پرسپولیس هم باهدف ایجاد انگیزه
بین بازیکنان پاداش درنظر گرفتیم .ما برای بازی
شرافتمندانهوجوانمردانههیچچیزیرافدانمیکنیم.
بازیکنان ما میخواهند باعزت و آرامش یک بازی
شرافتمندانهراانجامدهند.ویادامهداد:بازیکنان
مابهدلیلشرایطجدولومسائلیمثلتبانیو...
تحتفشارهستند.بههمینخاطرتصمیم گرفتیم
برایدیدار مقابلسپاهانوپرسپولیس،دوتیمی
کهدرکورسقهرمانیهستندپاداشدومیلیاردریالی
در نظربگیریمتابازیکنانمانباآرامشبازی کنند.

در جام حذفی فشار بهمراتب بیشتری را تحمل
یکنند و ما در روزهایی که آنها بازی داشتند،
م 
تمرین کردیم.بههرحالبایدمطیعاینموضوع
باشیموبهنظرمنبرنامهریزیخوبیبودهاست.
کریمیادامهداد:آذربایجانیکخطهمدیرخیزاست
واالندرسطحباشگاههمیکفردالیقومناسب
حضور دارد کهمیتواند گر ه گشاباشد.زنوزیهم
ی کند.وی گفت:االن
تمامقدازترا کتورحمایتم 
با بضاعتی که داریم ،امیدوار به کسب سهمیه
هستیم .امیدوارم ترا کتور همیشه سرافراز باشد
وجایگاهواقعیاشرابهدستبیاورد.

(جزیره کیش)

وباحدا کثرتوانبازیخواهد کردتاامیدهایش
را برای کسب سهمیه از دست ندهد .سپاهان
ی که در این بازی خارج از خانه برنده
درصورت 
شود درکورس باقی میماند اما توقف در این
دیدار میتواند بهمنزله خداحافظی این تیم با

ما پیش از بازی با سپاهان هم به بازیکنان انگیزه
دادیم و آنها را تشویق کردیم و همه دیدند که
دراصفهانتیمماچقدر خوببازی کرد.امیدوارم
مقابل پرسپولیس همبازی خوبی انجام دهند.
قربانیدربارهاینکهشایعاتیمطر حشده کهمنابع
مالی این پاداش از سوی سپاهانیها تأمینشده
است ،گفت :ا گر این شایعه صحت داشته باشد
پس پاداش بازی با سپاهان را هم پرسپولیسیها
تأمین کردند! این مسائل کذب محض است و
بههیچعنوان صحت ندارد .این شایعات زیبنده
باشگاهماشینسازینیست.

امالک اعتماد
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خرید فروش

رهن اجاره

مدیریت :زاهدی 09120364811

07644421853-5

خت1400/3/26-350

رستوران
ـتکگلپا

خت1400/04/14-28

خت1400/4/19-50

چلوکبابها :کوبیده ،کوبیده کمچربی ،برگ مخصوص
فیله ،چنجه ،بختیاری ،جوجه ،بال
غذاهای دیگر :زرشکپلو با مرغ ،چلوماهی قزلآال
خورش فسنجان ،خورش قرمهسبزی ،خورش قیمه
سفارشات جهت جشنها و میهمانیها پذیرفته میشود
فردوسی  -چهارراه کوشک  -خیابان صادق  -پالک 14

خت1400/4/16-31

کیش ،خیابان سنایی (مجتمع بانکها) ،بعد از بازار کیش ،برج اداری درسا ،امال ک اعتماد

با رعایت کامل
پروتکلهایبهداشتی

گوشت تازه
گوسفندی
در حضور مشتریان
چرخ و طبخ میگردد.

66712269-09121445155-66724097-66710276

ابراهیمی به الوکره پیوست
امید ابراهیمی ،بازیکن سابق تیم ملی کشورمان به تیم الوکره قطر
پیوست.تیمالوکرهاز یکهفتهقبلدر دوحهزیرنظرسرمربیاسپانیایی
تمرینهای گروهیاش را آغاز کرد و به دنبال کسب نتایج خوبی در فصل
آینده لیگ ستارگان قطر است.

ملیپوش والیبال در پرتغال

نخواهند داشت .زردپوشان در آخرین گام
دیداربسیاردشواریدرآزادیخواهندداشت.
ی گیرند کهدربازیرفت
آنهابرابراستقاللیقرارم 
با شکست این تیم در خارج شدنش ازکورس
قهرمانیتأثیرگذاربودندوا گرچهاینتیمامیدوار
بهنایبقهرمانیاستاماازجنبههایحیثیتی
و انتقامی نیز برتری برای آبیپوشان اهمیت
فراوانی دارد .بدون تردید سپاهان برای تکرار
پیروزیمقابلاستقاللسختتریندیدارفصل
را در پیش دارد.
جام میماند
دیدارهای باقیمانده پرسپولیس و سپاهان
گویای مسیر ناهموارتر نماینده اصفهان است
و ا گر پای پرسپولیس نلغزد و به پیروزیهای
متوالی دست یابد بدون تردید قهرمانی
نصیب این تیم میشود .امید زردپوشان به
توقف صدرنشین لیگ است و البته که این
تیم باید در سه دیدار دشوار باقیمانده برنده از
زمین خارج شود تا این شانس را داشته باشد
به چند سال نا کامی خود در لیگ برتر پایان
دهد .قهرمانی در خانه پرسپولیس است و
غفلت شا گردان گلمحمدی میتواند جام را
از تهران به اصفهان انتقال دهد.

فتحهللازاده:

مدیرعامل پیشین باشگاه استقالل از مددی
مدیرعامل و مجیدی سرمربی تیم خواست
اختالفاترا کناربگذارند.فتحاهللزادهدر گفتوگو
باتسنیم،دربارهتحریمتمرینروز گذشته توسط
بازیکنانوادامهانتقادهایمجیدیازمدیرعامل
اظهار داشت :متأسفانه بین مدیریت و کادر فنی
فاصلهای افتاده است و ا گر صحبتی انجام دهم
ممکن است نتیجه خوبی نداشته باشد.وی
افزود :استقالل در آستانه کسب جام قهرمانی
حذفی است .در اختالفات فصل گذشته بین
سعادتمندمدیرعاملپیشینومجیدیخواهش
کردم این اختالفات کنار گذاشته شود و از آنها
خواستمزمانی کهقهرمانیحاصلشد،بنشینندو
صحبتهایشانراانجامدهند.امسالدوبارهچنین
وضعیتیتکرارشدهاست.مجیدیخیلیسختی
کشیده است و مربی مثل او ندیدم که از خودش
مایه بگذارد و پاداش برای بازیکنان درنظر بگیرد.
وی گفت :از مددی و مجیدی خواهش میکنم
بهاختالفاتنپردازند.بازیکنانهمهمانطور که

بازیکن تیم ملی والیبال زنان ایران با قراردادی رسمی به تیم بواویشتا
پرتغال پیوست.مونا دریسمحمودی فصل آینده لیگ والیبال پرتغال
پیراهنتیمبواویشتارابرتنخواهد کرد.پیشازاینمهتابرحمانیهم
به این تیم پرتغالی پیوسته بود.

کاناوارو:

مسی شماره یک مطلق است
کاناوار و مدافع سابق تیم ملی ایتالیا پیشبینی کرد دوناروما تا  ۱۰سال
آیندهبهتریندروازهبانجهانباشد.دونارومابهانتظار ۵۳سالهایتالیارا
برای به دست آوردن قهرمانی دوم یورو پایان داد .علیرغم نمایشهای
ی کندتاامسال
چشمگیردونارومابرایایتالیا کاناواروازمسیپشتیبانیم 
هفتمین توپ طالی خود را به دست آورد .کاناوارو گفت :او شماره یک
مطلق است .

تویوتا ،المپیک را تحریم کرد
تویوتا اعالم کرد آ گهیهای تبلیغاتی مربوط به المپیک را پخش نخواهد
کرد و رئیس این شرکت نیز در مراسم افتتاحیه حضور نخواهد داشت.
تویوتا همچنین قصد ندارد تبلیغات تلویزیونی مربوط به بازیهای
المپیک را در ژاپن پخش کند تا از آسیب رساندن به وجهه شرکت بین
مردم جلوگیری کند.

نکونام:

فوالد  3امتیاز را میخواهد

به خاطر هواداران،اختالفات را کنار بگذارید

سرمربیتیمفوتبالفوالد گفت:پیکانچندینهفتهاستنباخته،شرایطو
شکلوفرمخوبیدارد،امشبصددرصدبازیتا کتیکیخواهدبود.نکونام
اظهارداشت:تیمماهمآمادهاستو3امتیازبازیبرایماخیلیمهماست.
میدانیم از بازی چه میخواهیم و امیدواریم موفق باشیم.وی گفت :سه
هفتهماندهبهپایانلیگدر کورسسهمیههستیم.تالشماتاروز آخرادامه
ی کنیم بهترین عملکردمان را داشته باشیم.
دارد و سعی م 

کی روش در یکقدمی عراق
باغیرتبازی کردندتاهوادارانپشتآنهاباشند،
دراینچندبازیآخرهمباغیرتعمل کنند.پساز
مسابقاتمیتوانحرفهایزیادیزد.منخودم
حرفهایزیادیبرای گرفتندارم کهچهبالهایی
سر استقالل آوردهاند ،اما امروز به خاطر استقالل
خواهشمیکنم کسی صحبت نکند .مجیدی
صبرشرابیشتر کندومددیهمتالش کنددوباره
بهتیمنزدیکشود.فتحاهللزاده گفت:ا گرتیمتمرکز
نداشتهباشد،بهمشکلمیخورد.ایناستقاللو
اینمجیدیشایستگی گرفتنیکجامرادارند.آرزو
ی کنماستقاللجام حذفیرابگیرد.
م 

آ گهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده و
مجمع عمومی عادی شركت سیال پویای
شرق به شماره ثبت  35970و شناسه ملی
10380514690
بدینوسیلهاز كلیهسهامدارانشركتسیالپویایشرقدعوتبهعملمیآیدتادرجلسه
مجامع عمومی فوقالعاده و عمومی عادی كه در روز دوشنبه مورخ  1400/5/11كه به
ترتیب راس ساعت  8و ساعت  14در محل شركت به آدرس مشهد – قاسمآباد – بلوار
امامیه – امامیه  56پالك  30برگزار می گردد ،حضور به هم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده :
 -1افزایش سرمایه
دستور جلسه مجمع عمومی عادی :
 -1انتخاب بازرس
تاریخ انتشار 1400/4/29
هیات مدیره شركت
خ ش 1400/4/29
آقای عباس تاجیك جعفری ضمن عرض سالم دو بار از طریق اداره پست به شما ابالغ
كهجهتامضادفترطالقهمسرتانطبقحكمقطعیودستور دادگاهحاضرشویدحتی
شماره تلفن  09196092568شما را نیز به پست اعالم توجهی ننموده اید بدینوسیله
مراتب در روزنامه رسالت درج  ،هر نظری دارید اعالم فرمائید.
سردفتر طالق یك بیجار
تاریخ انتشار 1400/4/29

خت1400/4/16-30

خت1400/4/26-70

خت1400/4/15-28

خت1400/4/13-22

خت1400/4/19-51

خت1400/04/14-25

آدرس :استان گلستان -گرگان-

قهرمانی باشد.سپاهان در هفته بیست و نهم
میزبانذوبآهناست.حریفی کهخطرسقوط
ی کند و ا گر مقابل نساجی برنده شود
را حس م 
آنوقت در حاشیه امنیت قرارمی گیرد و در
دربی نصف جهان نیازی به آبوآتش زدن
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سرمربی سابق تیم ملی کشورمان در آستانه توافق با فدراسیون عراق
قرار دارد .سایت المحترفین عراق اعالم کرد که کی روش گزینه اول روی
میز فدراسیون فوتبال عراق است و طبق گزارشهای رسیده طرفین
درآستانهتوافققرار دارند.گزینهدومدر صورتعدمتوافقبامردپرتغالی،
دیک آتفوکات سرمربی سرشناس هلندی است.

ورود خبرنگاران ممنوع شد
شرایط کرونایی کشور دوباره برگزاری بازیهای لیگ برتر را به شرایط
اضطراری درآورده است و به دلیل شیوع گسترده ویروس که حتی منجر
به تعطیلی تهران و چند شهر دیگر هم شده ،بازیهای امشب بدون
حضور خبرنگاران برگزار خواهد شد.

آ گهی دعوت مجمع عمومی
به طور فوق العاده
شركت سهامی خاص ساختمانی كرشه
بدینوسیله از كلیه سهامداران شركت سهامی خاص ساختمانی كرشه به شماره
ثبت  9539و شناسه ملی  10100395997دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی
عادی به طور فوق العاده شركت كه در ساعت  9صبح روز یكشنبه  1400/5/10در محل
قانونی شركت واقع در خیابان خردمند جنوبی بن بست یكم پالك  3طبقه  5كد پستی
 1584913497و تلفن  88827017تشكیل می گردد ،حضور به هم رسانید.
دستور جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده :
انتخابهیاتمدیرهوبازرسینوتعیینروزنامه كثیراالنتشار شركتوهرگونهتصمیماتی
كه در صالحیت این مجمع می باشد.
تاریخ انتشار 1400/4/29
مهندس محمود قندی – رئیس هیات مدیره
خ ت 1400/4/29

آ گهی دعوت
بدینوسیلهاز كلیهسهامدارانشركتصنایعغذائیوبستهبندیاسپاروكادوسسهامی
خاص به شماره ثبت  1274و شناسه ملی  10861176229دعوت می گردد تا در جلسه
مجمععمومیفوقالعادهشركت كهراسساعت11صبحروزچهارشنبهمورخ1400/5/13
در محل كارخانه شهرستان رودبار ،پایین بازار ،روستای تكلیم  ،جاده روستای تكلیم ،
پالك  1تشكیل می گردد ،حضور به هم رسانند.
دستور جلسه :
 -1تغییر در اساسنامه
تاریخ انتشار 1400/4/29
هیات مدیره
خ ت 1400/4/29

خت1400/4/29-90

خت1400/4/19-52

