فوتبال جهان
سرمربی بروخه:

کاوه تیم ما را تکمیل میکند

سرمربی کروات بروخه به تمجید از خرید جدید
تیمــش پرداخت و عنوان کــرد تیمش با حضور
بازیکن ایرانی تکمیل می شود .بروخه در فصل نقل
و انتقاالت تابستانی توانست کاوه رضایی مهاجم
ایرانی شــارلوا و آمرابات مراکشــی را به خدمت
بگیرد .ایوان لکو ســرمربی کروات تیم بروخه که
در جام جهانی  ۲۰۰۶برای تیم ملی کشورش به
میدان رفت هدایت این تیم را بر عهــده دارد .او
درباره حضور رضایی در این تیم گفت :کاوه قبل
از بازی بعدی ما سه جلسه تمرین خواهد داشت
ولی از آمادگی باالیی برخوردار است چون به خوبی
فوتبال بلژیک را میشناســد .او و آمرابات هر دو
در برنامههای ما جا میگیرند و خیلی خوشحال
هستیم که این دو بازیکن را توانستیم به خدمت
بگیریم .االن خوشبختانه با حضور این دو بازیکن
کامل هســتیم و تالش میکنیم تا بتوانیم خیلی
زود به آمادگی باالیی برســیم.کاوه رضایی قرار
است شــماره  ۱۰را در تیمش بر تن کند .با توجه
به حضور بروخه در لیــگ قهرمانان اروپا ،مهاجم
ایرانی میتواند در معتبرترین رقابت باشگاهی در
قاره سبز نیز به میدان برود.

قدوس :آمیان بهترین
گزینه برای من بود

هافبک تیم ملی فوتبال ایران درباره پیوستن به تیم
آمیان فرانسه به اظهارنظر پرداخت.سامان قدوس
هافبک تیم ملی فوتبال ایران که در جام جهانی به
میدان رفت ،با جدایی از تیم اوسترشوندز راهی تیم
امیان فرانسه شد تا تبدیل به اولین ایرانی حاضر در
لیگ فرانسه شود.قدوس درباره حضور در این تیم
فرانسوی گفت :آمیان بهترین باشگاه برای من بود.
در شرایط بدنی بسیار خوبی قرار دارم؛ چرا که در
لیگ سوئد تا همین هفته پیش به میدان رفتم و از
آمادگی خوبی برخوردار هستم .اینجا آمدم تا برنده
شوم .امیان از مدتها قبل من را میخواست و باید
نشان میدادم که برای تیم بسیار ارزشمند هستم و
میتوانم خودم را نشان دهم .رفتن به امیان بهترین
گزینه پیش روی من بود.

تصمیم عجیب توخل درباره بوفون

سرمربی آلمانی پاریسن ژرمن با وجود آمادگی
باالیی که بوفون دارد ،می خواهد او را نیمکتنشین
کند.به گزارش  لوپاریزیــن ،جان لوئیجی بوفون
در تابســتان ســال جاری بود که تصمیم گرفت
یوونتوس را ترک کند تا پیراهن پاریسن ژرمن
را بر تــن کند.بوفون با وجود اینکه به ســالهای  
پایانی فوتبال خود نزدیک شده؛ اما همچنان یکی
از  بهترین و آماده ترین دروازهبانان فوتبال جهان
است.توماس توخل ،ســرمربی آلمانی پاریسن
ژرمن اظهار  نظری بر زبــان آورد که به احتمال
خیلی زیاد به مذاق بوفون خــوش نخواهد آمد.
او گفت  :نمیخواهم  که بوفون نیمکت نشــین
شود؛ اما  باید بگویم که آریوال هم به فرصت بازی
کردن نیاز دارد .در دیدار برابر آنژه و رن از  آریوال
در ترکیب اصلی تیم استفاده خواهم کرد و بعد از
آن تصمیم میگیرم که چه کسی بازی کند.توخل
ادام ه داد :بوفون در سه دیداری که برای ما به میدان
رفته ،عملکرد بسیار خوبی از  خود نشان داده است.
او شــخصیت قوی دارد؛ اما آریوال هم باید آماده
شود و او هم نیاز به بازی کردن دارد.بوفون در سه
دیداری که در لیگ فرانسه برای پاریسن ژرمن
به میدان رفته تنها یک گل دریافت کرده است.

دی ماریا :نمیخواهم
پاریسنژرمن را ترک کنم

ن ژرمن تاکید کرد که به
ستاره آرژانتینی پاریس 
دنبال جدایی نیست و میخواهد به حضور خود در
این تیم فرانسوی ادامه دهد.آنخل دی ماریا فصل
ن ژرمن داشت،اما با
قبل نوسان زیادی در پاریس 
شــروع فصل جاری عملکرد بهتری از خود نشان
داده اســت .با وجود اینکه خبرهای زیادی درباره
احتمال جدایی دی ماریا از پاریســن ژرمن به
گوش میرســد؛ اما این بازیکن آرژانتینی تاکید
کرد که میخواهد به حضورش در تیم پاریســی
ادامه دهد.او گفت :بسیار خوشــحالم که در تیم
ن ژرمن بازی میکنم .من
بزرگی همچون پاریس 
دوست دارم که در تیم بمانم و احساس میکنم که
باشگاه و سرمربی تیم هم تمایل به ادامه همکاری
با من دارند.

خانواده کشتی در زادروز تختی به میان اقشار آسیب پذیرمیرود

بسکتبالیستهای ایران بازیهای آسیایی را با برد شروع کردند

خانواده بزرگ کشتی در روز پنجم شهریورماه همزمان با "روز ملی کشتی" در سراسر کشور در میان اقشار آسیب پذیر مردم حضور می
یابند.روز پنجم شهریور ماه «مصادف با زادروز جهان پهلوان تختی» در تقویم رسمی کشور به عنوان "روز ملی کشتی" نامگذاری  شده
که فدراسیون کشتی از هیئت های کشتی سراسر کشور خواسته است ،به لحاظ جایگاه اجتماعی و تاریخی کشتی کشور ،در اقدامی
صادقانه و مردمی ،با جمعی از پیشکسوتان و قهرمانان مطرح آن استان ،در مراکز یا اماکنی که امکان ارتباط مستقیم با اقشار محروم
جامعه فراهم می شود ،حضور یابند تا شاید این حرکت عاملی باشد برای توجه به بخشی از مردم عزیز کشور که گرچه در میان ما زندگی
می کنند؛ اما کمتر دیده می شوند؛  در حالی که نیاز به حمایتی مضاعف نسبت به سایر اقشار دارند .در ضمن روز دوشنبه پنجم شهریور
ماه ،جمعی از پیشکسوتان و قهرمانان تیم های ملی نیز به همین منظور به میان اقشار آسیب پذیر جامعه خواهند رفت.

تیم ملی بسکتبال ایران به عنوان مدعی اول قهرمانی در بازی های آسیایی در اولین گام سوریه را مغلوب کرد.به گزارش ایسنا ،رقابتهای
تیم ملی بسکتبال ایران در بازیهای آسیایی از صبح دیروز آغاز شد و ملیپوشان در اولین دیدارشان به مصاف سوریه رفتند و با نتیجه
 ۶۶بر ۵۱حریف خود را شکست دادند .تیم ملی بسکتبال ایران مدعی اصلی قهرمانی در بازیهای آسیایی ۲۰۱۸است با این برد برای
حریفانش خط و نشان کشید .سوریه که با هدایت وسلین ماتیچ سرمربی پیشین تیم ملی ایران در این رویداد حاضر شده تا نیمه اول
عملکرد پایاپایی برابر ایران داشت؛ اما از کوارتر سوم دیگر حرفی برای گفتن نداشت و در نهایت باخت .کوارتر اول مسابقه ۱۶بر ۹به سود
ایران تمام شد ،کوارتر دوم را سوریها ۱۵بر ۱۴به برتری رسیدند ،در کوارتر چهارم ایران ۲۲بر ۱۴به برتری رسید و نتیجه کوارتر پایانی
نیز ۱۷بر ۱۶به سود سوریه بود و در نهایت ایران نائب قهرمان دوره گذشته و مدعی اصلی قهرمانی در این دوره ۶۶بر ۵۱به برتری رسید.
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فوتبال ایران
سرگردانی بی پایان اعضای تیم
فوتبال امید برای بازگشت به
تهران

دیدار سپاهان ،تراکتور؛ تماشایی و جذاب

گلکاری یحیی درصدرجدول
سعیط واعظ | گروه ورزش
s_vaez@gmail.com

هفته پنجم رقابتهای لیگ برتر با
تساوی تیمهای اســتقالل و فوالد
خوزستان کلید خورد؛ اما گل کاری
"یحیی گل محمدی " در صدر جدول
زبانزد خاص و عام شده است .دیدار
تماشایی ســپاهان و تراکتور هم به
دل نشســت .دانیال اسماعیلی فر
هم ســوپر گل هفته را به تور دروازه
نیازمند چسباند.
استقالل  ، 0فوالد 0
استقالل در بن بست فوالد
دیدار تیمهای اســتقالل و فوالد به دلیل
حضور آبی پوشــان تهرانی در مسابقات
لیگ قهرمانان آسیا زودتر از بقیه مسابقات
استارت زده شــد .استراتژی سیروس پور
موسوی،سرمربی فوالدیها حکایت از دفاع
چند الیه روی دروازه شان داشت که در این
امر هم موفق بودند و یک امتیاز از تساوی
بــدون گل را در تهران دریافــت کردند.
آبیهای پایتخت هم به نوعی نتوانستند
جایگزین های مناســبی برای خأل امید
ابراهیمی ،مامه تیام و امید نور افکن پیدا
کنند .آنها با همین بضاعت در لیگ برتر
طی طریق می کننــد و در مصاف با تیم
متمول السد هم شاید به بن بست بخورند .
ماشین سازی ، 1ذوب آهن 2
باخــت میزبــان و اخراج
سرمربی
ذوبی ها کــه در شــهرآورد اصفهان ،به
خصوص در نیمه دوم فشــار مضاعفی را
روی تیم ســپاهان وارد کردند ،در نهایت
شکست خوردند .در ورزشگاه بنیان دیزل
تبریز تیم فوتبال ماشین سازی یا همان
گســترش فوالد تبریز را با دو گل ماریون
سیلوا فرناندز ،شکســت دادند .بعد از این
باخت مدیران ارشد باشگاه ماشین سازی
عذر فیروز کریمی را خواستند و وی را از

وان
ش بان
ورز
ملیپوش کانوپولوی بانوان:
نگاه کمیته ملی المپیک را
عوض میکنیم

ســرمربیگری تیم  دوم شهر تبریز برکنار
کردند .
سپاهان ، 2تراکتور سازی 2
مصاف پرشورها ،با تساوی به
پایان رسید
امیر قلعه نویی ،لیگ شــانزدهم را در تیم
تراکتورســازی ســپری کرد و آنها را در
مســابقات جام حذفی نایب قهرمان کرد.
دوئل تیمهای سپاهان و تراکتور از آنجایی
حســاس بود که یک طــرف قضیه جان
توشاک ،سرمربی نامدار قرمزپوشان شهر
تبریز قرار داشــت و از سویی دیگر اشکان
دژاگه و مسعود شجاعی دو ملیپوش تیم
کی روش نیز حضور داشتند .درطرف دیگر
قضیه هم مهدی کیانی ،محمد ایرانپوریان
و خالد شــفیعی در ســال قبل بازیکنان
تراکتورســازان محسوب میشــدند؛ اما
اینبار در تیم ســپاهان شاگرد قلعه نویی
هســتند .مصاف پرشــورها ،در نیمه اول
با برتــری تیم میزبــان به انتها رســید؛
اماشاگردان توشــاک با آنتونی استوک به
تساوی رسیدند  .عزت پور قاز ،سپاهانی ها
را پیش انداخت؛ اما دانیال اسماعیلی فر،
با چند قدم پیش روی واز فاصله  22متری
با شلیکی سهمگین پیام نیازمند را گرفتار
کرد تا تساوی پر گل پایان کار دو تیم شود .
صنعــت نفــت آبــادان 1
پرسپولیس 1
توقف صدر نشین در آبادان
شاگردان برانکو که در این سه سال به نوعی
صدر جدول را قبضه کردند  ،می خواستند
در آبادان سه امتیاز ممکن را کسب کنند؛  
اما نفتی ها عــزم خود را جــزم کردند و
نگذاشتند  .زرد پوشان ،ابتدا با پاس جاسم
کرار و گلزنی میالد جهانی از قهرمان پیش
افتادند؛ اما امید عالیشــاه پاس داد تا علی
علیپور  ،کار را به تســاوی بکشاند .نتیجه
تساوی در این مســابقه تیم پرسپولیس
را بــه مــکان ســوم جــدول رده بندی
فرستاد .

عضو تیم ملی کانوپولوی بانوان در بازیهای آسیایی
جاکارتا گفت :هدفمان این است که نگاه کمیته ملی
المپیک را به این رشــته عوض کنیم.صبا رحمتی

آگهی مزایده

نساجی مازندران در نخستین
بازی فصل با یک اشتباه فردی
به ذوبآهن باخت و بعد از آن
دو تساوی مقابل تراکتورسازی
و پارس جنوبی جم به دست
آورد
نســاجی ، 1نفت مســجد
سلیمان0
اولین برد نکونام
نساجی مازندران در نخستین بازی فصل
با یک اشتباه فردی به ذوبآهن باخت و
بعد از آن دو تساوی مقابل تراکتورسازی
و پارس جنوبی جم به دســت آورد ولی
هفته قبل باز هم با بدشانســی  2بر یک
نتیجه را به فوالد واگذار کرد تا در چهار
هفته ابتدایی تنها صاحب دو امتیاز شده
باشد ولی آنها  توانســتند در ورزشگاه

اظهار کرد :دوم شهریور ماه به جاکارتا اعزام میشویم
و رقابتها پنجم شروع میشود و تا هفتم شهریور
ادامه دارد.وی ادامه داد :هشت تیم در این رقابتها
حضور دارند و چین تایپه و ســنگاپور ،مهمترین
رقیبان ما هستند.رحمتی با اشاره به اینکه کانوپولو
در این دوره از بازیهای آسیایی به طور آزمایشی
حضور دارد ،تأکید کرد :تمام تالشمان این است که
با کسب نتایج مطلوب نگاه کمیته ملی المپیک را به
این رشته عوض کنیم.این کانوپولویست لرستانی با
بیان اینکه اردوهای داخلی به طور منظم برگزار شده،
افزود :متأسفانه هیچ مسابقه تدارکاتی نداشتهایم و
در رقابتهای جهانی که در کانادا برگزار شد نیز به
علت هزینههای زیاد نتوانستیم شرکت کنیم.وی
با اشاره به رطوبت باالی محل برگزاری رقابتهای
کانوپولو ،تصریح کرد :شرایط آب و هوایی روی کار ما
تأثیر دارد و امیدوارم چند روزی که زودتر به جاکارتا
میرویم ،خودمان را با وضعیت آنجا وفق دهیم.
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قیمتپایهکارشناسیکارتپارکساعتیازقرارماهیانهمبلغ 15/000/000ریال(پانزدهمیلیونریال)
مبلغفروشاسنادمزایده:مبلغ 200/000ریالطیفیشواریزیبهحسابسیبایبانکملیبهشماره 0106318381004سازماناتوبوسرانینجفآباد
میزانسپرده:مبلغ 9/000/000ریال(نهمیلیونریال)طیفیشواریزیبهحسابشماره 324077330نزدبانککشاورزیشعبهترهباربهنامسازمان
اتوبوسرانی نجفآبادویامعادلآنضمانتنامهمعتبربانکیارایهنمایند.
هرگاهبرندهیابرندگاناولودوموسومحاضربهنعقادقراردادنشوندسپردهآنهابهنفعسازمانضبطخواهدشد.
تذکر:1هزینههایبرگزاریمزایدهبهعهدهبرندهمزایدهخواهدبود.
رضا رضایی -مدیرعامل سازمان
تذکر:2کمیسیوندرردیاقبولیکیاکلیهپیشنهاداتمختارمیباشد.

اعضای تیم فوتبال امید بعد از حذف از بازیهای
آسیایی جاکارتا همچنان برای بازگشت به تهران
با سردرگمی مواجه هســتند .تیم ملی فوتبال
امید بعد از حذف از بازیهای آســیایی جاکارتا
برای بازگشــت به تهران دچار مشــکل است و
سرگردانی ،گریبان کاروان فوتبال ایران را گرفته
است.گروهی از ملیپوشان صبح دیروز (شنبه)
به تهران بازگشتند؛ اما یک گروه دیگر با مشکلی
عجیب روبهرو شدند .از آنجا که برای بازگشت به
تهران بلیت به تعداد اعضای این تیم وجود نداشته،
قرار است اعضای این تیم با چند پرواز به تهران
سفر کنند که گروه دوم به دلیل داشتن تجهیزات
پزشکی با مشکل برگشت تجهیزات روبهرو شدند.
ظاهرا به دلیل تهیه بلیت متفرقــه هر نفر تنها
میتواند  ۲۰کیلو بار با خود همراه داشته باشد که
به دلیل داشتن برانکارد همچنین تخت ماساژ ،این
تجهیزات برگشت خورده و مجددا باید به شکلی
دیگر به تهران منتقل شود!

شهید وطنی قائمشهر و در حضور حدود
 13هزار تماشاگرشان به این برد برسند
و صاحب پیروزی ارزشمندی شوند؛ در
سمت مقابل تیم نفت هم مثل چهار هفته
قبل در امر گلزنی و ایجاد موقعیت ناکام
بود تا دومین باخت فصل را در قائمشهر
و برابر تیمی که همراه با آن لیگ برتری
شد ،تجربه کند.
پدیده ، 2پیکان 1
گل کاری یحیی در صدر جدول
پیکان ،نیمه اول را خوب شــروع کرد و در
روزی که جاللی با حضور ســامان نریمان
جهان ترکیب هجومی تــری را به میدان
فرستاده بود می توانست در همان نیم ساعت
اول به گل برسد؛ اما محمد قاضی و سامان
نریمان جهان و مهدی مومنی فرصت هایی
را از دست دادند تا در نهایت این پدیده باشد
کهپیشبیفتد.
پدیده اما در همــان نیمــه اول و آرام آرام
توانست سبک بازی خودش را پیدا کرده و
با ضد حمالت خطرناک روی دروازه پیکان
خطرناک ظاهر شــود و در نهایت هم روی
یک ضدحمله یک خطا گرفت و محمدرضا

خلعتبری با یک ضربه فوق العاده بازی را یک
بر صفر به سود پدیده کرد.
نیمه دوم اما با تعویض های تهاجمی مجید
جاللی همراه بود؛ اما پدیده بهتر بازی می
کرد و موقعیت های زیادی را به دست آورد.
جاللی اما با انجام ســه تعویض هجومی به
دنبال گل بــود و در نهایت هــم در دقیقه
 78با یک گل استثنایی بازی را به تساوی
کشاند .اشــتباه مدافع و دروازه بان پدیده
توپرانزدیکنیمههایزمیننصیبمحمد
قاضی کرد و او با یک چیپ از راه دور دروازه
پدیده را باز کرد و یکی از زیباترین گل های
این فصل را به ثمر رساند.پدیده که قبل از
این یحیی گل محمدی سرمربی اش را به
دلیل اعتراض از دست داده و او اخراج شده
بود در دقیقه  84توانست بازی را به تساوی
بکشاند .توپی را که پشت مدافعان برای امین
قاسمی نژاد فرستاده شده بود ،او با یک ضربه
داخل پای کات دار و زیبا تبدیل به گل دوم
پدیده کرد .شش دقیقه وقت اضافی اعالم
شده از سوی داور نیز نتوانست برای پیکان
مفید باشد و جاللی و یارانش اولین شکست
فصل را تجربه کردند.

انصراف  ۲تیم کرمانی از جام
حذفی فوتبال

استان کرمان در مرحله دوم جام حذفی فوتبال،
چهار نماینده داشت که دو نماینده انصراف دادند.
مدیر روابط عمومی هیئت فوتبال استان کرمان
گفت :تیمهای مس نوین کرمان ،مس شهربابک،
شهدای رودبار جنوب و شــهرداری بم در جام
حذفی فوتبال کشــور حضور داشــتند که تیم
شهدای رودبار جنوب و شهرداری بم از حضور در
این رقابتها انصراف دادند.
وی افزود :در طی تماســی که بــا رئیس هیئت
فوتبال رودبار داشتم ،وی اعالم کرد به دلیل آن
که در لیگ دسته سه حضور داریم و تمرکزمان
را روی آن لیگ گذاشتهایم ،تیم شهدای رودبار
جنوب از رقابتهای حذفی انصراف داد .همچنین
تیم شهرداری بم هم در نامهای به رئیس هیئت
فوتبال استان کرمان اعالم انصراف کرد .البته تیم
شهرداری بم در لیگ دسته دو کشور حضور دارد
و با بازیکنانی که جذب کرده از شانسهای جدی
صعود است .سازمان لیگ اعالم کرده تیمهایی
که از مرحله دوم جام حذفی انصراف دادهاند و در
مسابقه حاضر نمیشوند ،ضمن جریمه سنگین
نقدی ،دو سال هم از حضور در جام حذفی محروم
خواهند شد.

آگهی دعوت

شرکتکارخانجاتسپهرپلیمرسپاهان–سهامیخاصشمارهثبت 2191وشناسهملی10260520472
بدینوسیلهازکلیهصاحبانسهامشرکتکارخانجاتسپهرپلیمرسپاهان–سهامیخاصدعوتمیشودکهدرجلسهمجامععمومیعادیبهطورفوقالعادهکهبهترتیبراس
ساعت 8و 10صبح روز شنبه مورخه 1397/06/17به آدرس :اصفهان ،شهرک صنعتی سه راه مبارکه ،خیابان 11و 12به کدپستی 8486135911تشکیل می گردد حضور به هم
رسانید.
دستورجلسه:مجمععمومیعادیبهطورفوقالعادهساعت 8صبح-:نقلوانتقالسهام
دستورجلسه:مجمععمومیعادیبهطورفوقالعادهساعت 10صبح-:انتخابمدیران -انتخاببازرسان -انتخابروزنامهکثیراالنتشار
هیئت مدیره شرکت

آگهی دعوت (نوبت دوم)

تاریخ انتشار1397/6/4:

شرکتمشاورهومدیریتمرواریداطلسکار(سهامیخاص)ثبتشدهبهشماره 54296وشناسهملی14005032370
جهتتشکیلمجمععمومیعادیبهطورفوقالعاده
باتوجهبهاینکهجلسهمجمععمومیعادیبهطورفوقالعاده(نوبتاول)مورخ 1397/6/3بهعلتبهحدنصابنرسیدنسهامدارانتشکیلنگردیدبدینوسیلهازکلیهسهامداران
شرکتفوقدعوتمیگردددرجلسهمجمععمومیعادیبهطورفوقالعادهنوبتدومکهدرساعت 08:00روز 1397/6/15درنشانیاصفهان،رودکی،بهسمتراهسیمین،مقابل
تقاطع،مجتمعمرواریدوکدپستی 8177779688برگزارمیگرددحضوربههمرسانند.
هیئت مدیره شرکت
دستورجلسه :انتخاببازرسان

آگهی دعوت (نوبت اول) مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکتخدماتیشهرکصنعتیعلویجهسهامیخاصثبتشدهبهشماره 3822وشناسهملی14004558195
بدینوسیله از کلیه سهامدارانشرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه که در ساعت 10صبح مورخ 97/6/17در آدرس
شهرکصنعتیعلویجه،ابتدایبلوارصنعت،ساختماناداریشهرکصنعتیعلویجهتلفن 42414134تشکیلمیگرددحضوربههمرسانند.
دستورجلسه:
-1تصویبتراز،حسابسودو زیانوسایر صورتهایمالیسال1396
دارد.
قرار
جلسه
دستور
در
که
-2اتخاذتصمیمدرموردبودجهسال،97خطمشیهاوسایراموری
هیئت مدیره شرکت

آگهی دعوت سهامداران
شرکتتولیدیکابینسپاهان(سهامیخاص)بهشمارهثبت 7616وشناسه10260287234
جهتتشکیلمجمععمومیفوقالعاده
بدینوسیلهازکلیهسهامدارانشرکتدعوتمیگرددتادرجلسهمجمععمومیفوقالعادهدرساعت 10صبحدرآدرس:
اصفهان،خیابانشریعتیغربی،ابتدایکوچهسنگتراشهایشرقی،ساختمانبهینطبقهدوم تشکیلمیگرددحضور
بههمرسانید.
دستورجلسه-1 :تغییرماده 37اساسنامهشرکت
-2سایرموارددرصالحیتمجمع
مدیرعامل و نایب رییس هیئت مدیره

