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 ۲۳بازیکن منتخب ویلموتس برای رویارویی با عراق
محبی و طارمی از بوشهر هم هستند

احسان حاج صفی(تراکتور)
علیکریمی(استقالل)
احمدنوراللهی(پرسپولیس)
مسعودشجاعی(تراکتور)
وحیدامیری(پرسپولیس)

همان طور که وعده داده شده بود فهرست جدید تیم ملی
برای بازی با عراق اعالم شد که مارک ویلموتس این بار
هم نفرات جدیدی به جمع شاگردانش در فهرست ۲۳
نفره اضافه کرد از جمله دوقلوهای آماده و سرحال این
روزهای باشگاه شارلروا در ژوپیرلیگ ۲۳ .بازیکن
دعوت شده به اردوی تیم ملی به این شرح هستند؛
دروازه بان ها
علیرضابیرانوند(پرسپولیس)
محمدرشیدمظاهری(تراکتور)
پیامنیازمند(سپاهان)

مهاجمان
کریمانصاریفرد(السیلیه)
علی قلی زاده(شارلروا)
محمدمحبی(سپاهان)
کاوهرضایی(شارلروا)
سردار آزمون(زنیت)
مهدیطارمی(ریوآوه)
نفرات دعوت شده صبح فردا باید در مرکز ملی فوتبال
در هتل آکادمی کمپ تیم های ملی خود را به کادر فنی
معرفی و تمرینات برای بازی روز  ۲۳آبان مقابل عراق را
آغاز کنند .این بازی قرار است در ورزشگاه مرکزی شهر
امان در کشور اردن برگزار شود.
***
فهرست جدید تیم ملی برای بازی با عراق نکات جالب
توجه زیادی در دل خود دارد که به اختصار اشاره ای به
آنهاداشتیم:
*در فهرست جدید تیم ملی باز هم خبری از علیرضا

مدافعان
وریاغفوری(استقالل)
سید مجید حسینی(ترابزون اسپور)
حسینکنعانیزادگان(پرسپولیس)
میالدمحمدی(خنت)
محمدنادری(پرسپولیس)
مرتضیپورعلیگنجی(العربی)
رامینرضاییان(الشحانیه)
سیاوشیزدانی(استقالل)
هافبک ها
امیدابراهیمی(یوپن)

جهانبخش ستاره  ۱۷میلیون پوندی و سکونشین در
برایتون نیست .وینگر راست ثابت سال های گذشته
ایران به دلیل این که از شرایط بازی به دور است از دید
سرمربی بلژیکی خارج شده و ویلموتس ترجیح داد
همچون اردوی قبلی این بار هم به جای جهانبخش از
سایر هم پستی های او که شرایط بهتری دارند در ترکیب
بهره ببرد.
*حضور  ۱۰لژیونر از اروپا و آسیا در فهرست جدید تیم
ملی باعث شد تا به نسبت اردوی قبلی باز هم شاهد
افزایش این بازیکنان به نسبت داخلی ها باشیم.
*حضور سه بازیکن تازه وارد نسبت به اردوی قبلی هم
جالب توجه است از جمله دو بازیکن آماده این روزهای
شارلروا کاوه رضایی و علی قلی زاده که در یکی از بازی
های ژوپیرلیگ مقابل چشمان دستیار ویلموتس خوش
درخشیدهبودند.
*خط خوردن مهرداد محمدی بازیکن تیم آوس آن هم
بعد از تنها یک اردو همراهی تیم ملی و گلزنی برابر
کامبوج هم یکی دیگر اتفاقات جالب این فهرست بود.
*محمد محبی ستاره و پدیده جدید باشگاه سپاهان
همچنان بازیکن محبوب ویلموتس قلمداد می شود تا
تیم ملی را برابر عراق هم همراهی کند.
*پرسپولیس با در اختیار داشتن پنج سهمیه در این اردو
بیشترین سهم را به خود اختصاص داده ضمن این که تیم
های تراکتور و استقالل هم سه سهمیه برای خود دست
و پا کرده اند.
*وریا غفوری بعد از غیب یک دوره ای در اردوهای تیم
ملی بار دیگر با نمایش های خوب خود در هفته های
گذشته به فهرست بازگشت تا رقابت در پست دفاع
راست داغ تر از همیشه شود.
* مهدی ترابی وینگر پرسپولیس در دومین اردوی متوالی
ملی هم غایب است .
*اشکان دژاگه یکی از سه کاپیتان تیم ملی در تراکتور هم
بار دیگر از فهرست خط خورد.
*غیبت ادامه دار سعید عزت الهی بازیکن این روزهای
یوپن بلژیک هم از دیگر اتفاقات جالب اردوی تیم ملی
است.
*سپاهان صدرنشین لیگ برتر تنها دو سهمیه در فهرست
دارد.

مدیرکل ورزش و جوانان بوشهر:

تأییدصالحیتکاندیداهایهیئتفوتبالبوشهرارتباطیبامنندارد
انتخابات ریاست هیئت فوتبال با همان  4کاندیدا بر گزار میشود

پیام عسلویه  :مدیرکل ورزش و جوانان استان
بوشهر گفت :تأیید صالحیت کاندیداهای هیئت
فوتبال بوشهر ارتباطی با من ندارد.
احمد بهروزیان فر صبح شنبه در نشست با
خبرنگاران در خصوص نامه نمایندگان استان و
پیشنهاد گزینه مدیرکل ورزش برای استان بوشهر
اظهار داشت :من تا زمانی که هستم خدمت
خواهم کرد و هر کاری که بتوانم انجام میدهم و
تمام نمایندههای مجلس نیز برای من قابلاحترام
هستند.
وی تصریح کرد :در تمام انتخابات رویکرد ما
رعایت عدالت است و اینکه حق هیچ کاندیدی
پایمال نشود و در مورد شائبهای که در خصوص
انتخابات هیئت فوتبال پیش آمد باید بگویم که من
بالفاصله با هماهنگی فدراسیون شرایط ثبتنام
مجدد را فراهم کردم و تأیید صالحیت کاندیداهای
هیئت فوتبال ارتباطی با من ندارد.
مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر اضافه کرد:
در کمیته بررسی تعداد  ۴نفر از  ۷نفر کاندیدا تأیید
شدند و بقیه به دلیل نواقص مدارک رد شدند.
بهروزیان فر بیان کرد :مدارک و سوابق هر هفت نفر
برای بررسی صالحیتها به دستگاههای مرتبط
ارسال شد و چهار نفر مورد تأیید قرار گرفتند که
میتوانند در انتخابات هیئت فوتبال شرکت کنند
و این قابلتغییر نیست و بنده خواهان حضور همه
آنها بودم.
وی در خصوص حمایت صنعت از ورزش
افزود :دو سال پیش با تنظیم و ارائه یک طرح
به استاندار پیگیر این موضوع بودیم ،در سال
جاری نشستهایی با پارس جنوبی داشتهایم
ولی نتیجهای در برنداشته است ،حمایتهای
پراکندهای انجام میشود اما این دردی از ورزش
دوا نمیکند.
مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر گفت:
چون مردم بوشهر عالقه عجیبی به تیم شاهین
بوشهر دارند برای من احیای این تیم مهم بود



شیرجه رفته بود ،زد ولی توپ با عبور از زیر دستان
دروازهبان شاهین تبدیل به گل شد.

هفته دهم لیگ برتر

یک پنالتی بحث برانگیز ،سه امتیاز را از شاهین گرفت!
شاهین شهرداری  ۱گل گهر سیرجان ۱

هفته دهم لیگ برتر
شاهین شهرداری  ۱گل گهر سیرجان ۱
شاهین شهرداری بوشهر بعد از صعود به لیگ برتر
شرایط چندان خوبی نداشت و در  ۹مسابقه اخیرش
تنها یک تساوی کسب کرد ،اما آنها امروز که از گلگهر
میزبانی میکردند ،امید زیادی برای رسیدن به پیروزی
برابر تیمی که یک پله در جدول از آنها باالتر بود،
داشتند ولی با وجود اینکه با گل حسین مالکی پیش
افتاده و درآستانه برتری قرار گرفته بودند ،با یک پنالتی
بحثبرانگیز و گلزنی عبدی به تساوی رضایت دادند تا
تغییری در جایگاه قعرنشینی و رتبه پانزدهمی گلگهر
ایجاد نشود.
هفته دهم لیگ برتر؛ جمعه ۱۷/۰۸/۹۸ :؛ ساعت
۱۷:۴۵
استادیوم :شهید مهدوی بوشهر /تماشاگر ۲۰۰۰ :نفر
داور :محمدرضا تارخ /کمکها :سید محمد
هاشمینسب و علیرضا مرادی؛ داور چهارم :سعید زیبا؛
کمک داوران پشت دروازه :جواد رحی مزاده و روحالله
شریفی /ناظر داوری :یدالله جهانبازی.
شاهین شهرداری بوشهر
 -ماکسیم کوویلیتایا

 بهروز نوروزیفردلوکا گادرانیحسن نجفیپیمان شیرزادیسلمان بحرانیمحمدصادق بارانییزاده
 امیرحسین موس دانیال مومنی( -۶۴مصطفی احمدی)بهمن ساالری( -۸۶مرتضی غالمعلیتبار)حسین مالکی( -۷۹سعید کریمی)سرمربی(موقت) :مهرداد کریمیان
  
گلگهر سیرجان
 میالد فراهانی سید عبدالله حسینی امین پورعلیعلی قربانخانیمهران گلزاریمهرداد عبدیپیمان نامورکوین جانی یانسون-رضا محمودآبادی( -۶۳جفرسون تاوارز)

مهدی زبیدی( -۵۵پیمان رنجبری)بهنام برزایسرمربی :مجید جاللی
  
اخطار:
پیمان نامور( )۵۴از گلگهر
جفرسون تاوارز( )۶۵از گلگهر
پیمان شیرزادی( )۷۳از شاهین شهرداری
میالد فراهانی( )۸۳از گلگهر
لوکا گادرانی( )۸۸از شاهین شهرداری
پدرام قاضیپور( )۹۰+۱از گلگهر
   
شرح گل:
شاهین شهرداری  – ۱گلگهر صفر (دقیقه  :۴۹حسین
یزاده از زمین خودی
مالکی) :پاس بلند امیرحسین موس 
به پشت مدافعان گلگهر در موقعیت خوبی به حسین
مالکی رسید تا این مهاجم با ضربه فنی پای چپ دروازه
گلگهر را باز کند.
شاهین شهرداری  – ۱گلگهر ( ۱دقیقه  :۸۹مهرداد
عبدی) :پنالتی اعالم شده به سود گلگهر را مهرداد
عبدی موافق جهت کوویلیتایا که به سمت راست دروازه

ورزش

لحظات حساس:
دقیقه  :۵شوت پای چپ زبیدی با فاصله کمی از کنار
دروازه شاهین به بیرون رفت.
دقیقه  :۱۵مالکی فرصت خوبی روی توپ ارسالی
پشت مدافعان گلگهر به دست آورد که شوت او به
بیرون رفت.
دقیقه  :۲۴شاهین فرصت طالیی گلزنی را روی پاس
در عمق بحرانی و ضربه ساالری هدر داد و فراهانی با
واکنش خوب توپ را تبدیل به کرنر کرد.
دقیقه  :۲۹پاس برزای و شوت زبیدی از زاویه بسته را
کوولیتایا مهار کرد.
دقیقه  :۴۰ضربه سر زبیدی روی ارسال برزای دراختیار
کوویلیتایا قرار گرفت.
دقیقه  :۵۹ارسال خطرناک عبدی از روی ضربه آزاد
میانه زمین توسط کویلیتایا و مدافعان شاهین شهرداری
دفع شد.
دقیقه  :۷۷لوکا گادرانی به شکل معجزهآسایی دروازه
شاهین شهرداری را نجات داد و توپ ارسالی از جناح
چپ زمین و ضربه سر برزای را با ضربه قیچی برگردان از
روی خط دروازه برگشت داد.
دقیقه  :۸۷ارسال بلند عبدی از میانه زمین به پشت
مدافعان شاهین شهرداری در حالی به پیمان رنجبری
رسید که برخوردی بین او و لوکا گادرانی اتفاق افتاد تا
محمدرضا تارخ در تصمیمی بحثبرانگیز اعالم پنالتی
کند.
دقیقه  :۹۰+۳سانتر جعفری از میانه زمین و ضربه سر
یزاده از باالی دروازه گلگهر به بیرون رفت.
موس 
دقیقه  :۹۰+۴کوویلیتایا به خوبی مقابل آخرین موقعیت
بازی ایستاد و اجازه نداد ضربه خطرناک رنجبری تبدیل
به گل شود.
  
در حاشیه:
* محسن فیاضبخش از شاهین شهرداری تنها بازیکن
محروم این دیدار است که نمیتواند برابر گلگهر به
میدان برود.
* مهرداد کریمیان ،سرمربی تیم شاهین شهرداری در
دقیقه  ۴۰اعتراض شدیدی به داوری کرد که حرکت او
با تذکر داور همراه نشد.
* در دقیقه  ۷۰صادق بارانی و مهرداد عبدی در
میانه زمین برخورد شدیدی با هم داشتند که موجب
مصدومیت هر دو بازیکن شد.
* آغاز بارندگی در اواسط نیمه دوم موجب لغزندگی
زمین شده است.
اتفاق ویژه:
شاهین شهرداری بعد از  ۹هفته ناکامی و تنها یک
مساوی و هشت باخت ،امروز درآستانه کسب
نخستین برد فصل با هواداران خونگرم خود قرار داشت
ولی پنالتی لحظات پایانی برای گلگهر و گلزنی عبدی
موجب شد تا دو تیم پایین جدولی مثل تمام بازیهای
این فصل در کسب برتری ناکام بمانند و به یک امتیاز
بسنده کنند.

سعی کردیم زیرساختها را فراهم کنیم اما نتایج
ضعیف شاهین به مسائل داخلی تیم برمیگردد،
برای اسپانسر گرفتن هم باید شرایط سنجیده شود و
هدف پیشرفت شاهین باشد.
نتایج ضعیف شاهین به مسائل درونی تیم مربوط
میشود
به گزارش مهر ؛ بهروزیان فر درباره مشکالت
حقوقی پارس جنوبی جم نیز گفت :مصاحبهای
در مورد انصراف تیم پارس جنوبی انجام شد که
از اساس اشتباه بود و تصمیمات باشگاه از طریق
هیئتمدیره اعالم میشود و نامهای از وزارت نفت
ابالغشده اما هنوز تصمیمی در این خصوص اخذ
نشده است.
وی در مورد عملکرد هیئت فوتبال به عنوان
مهمترین و پرطرفدارترین ورزش گفت :این
موضوع ناشی از حمایتها و کمکها است،
عدالت در توزیع اعتبارات باید رعایت شود و همه
هیئتها دیده شوند.
به زودی بزرگترین اسکله قایقرانی در بوشهر
راهاندازی میشود
بهروزیان فر ضمن اشاره به مشکالت حوزه ورزش
اظهار داشت :متأسفانه مشکالت زیادی در این
حوزه وجود دارد ،اما اقدامات خوبی نیز انجامشده

است ،یکی از این موضوعات ورزشهای آبی
است که به زودی بزرگترین اسکله قایقرانی در
بوشهر راهاندازی میشود.
وی تصریح کرد :با پیگیریهای انجامشده ۷
پروژه با اعتبار  ۱۵۰میلیارد ریال شامل  ۳زمین
چمن بزرگ در دیر ،بردستان و بهارستان و  ۳سالن
ورزشی در بوشهر ،روستای فاریاب و اولین سالن
زورخانهای استان در بوشهر در سفر وزیر ورزش به
استان مورد بهرهبرداری قرار میگیرد.
بهروزیان فر در ارتباط با نحوه حمایت از تیمهای
ورزشی و اعزام ورزشکاران عنوان داشت :اعزام
ورزشکاران به هیئتهای ورزشی و باشگاهها
برمیگردد و روسای هیئتها پیش از انتخاب تمام
مشکالت و چالشها را میدانند و اینکه هیئتی
انتظار داشته باشد تمام هزینههایشان را ما پرداخت
کنیم امکانپذیر نیست و به دلیل بودجه محدود و
تعدد هیئتها این کار در توان اداره ورزش نیست.
مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر با بیان
اینکه تمام زندگیام را بر روی ورزش استان
گذاشتهام خاطرنشان کرد :در مرکز استان مشکل
زمین ورزشی وجود دارد ولی با تمام توان در پی
حل مشکالت هستیم و همچنین کاربریهای
زمینهای ورزشی استان حفظ میشود.

جاللی سرمربی گل گهر:

بازیکنان من نه ،شاهینی ها خودشان را به
زمین می انداختند!

مجید جاللی بعد از تساوی یک بر یک مقابل
شاهین شهرداری بوشهر در نشست خبری
گفت :ما در سخت ترین شرایط هستیم،
بازیکنان مصدوم زیادی داریم .بازیکنانی
امروز بازی کردند که تا امروز فیکس نبودند
و اصال در این فصل بازی نکرده بودند .با این
حال بازی بد نبود .مشکل داریم سعی می کنیم
در آینده مشکالت کمتر شود اینکه امروز امتیاز
گرفتیم امیدوار کننده است.
جاللی در مورد اینکه تیمش مشکالت
زیادی دارد ،گفت :واقعیت این است که
تیم ما مشکالتی دارد .این سومین مسابقه
ای است که با تیم هستم و تالش می کنم
مشکالت را یکی یکی به آن رسیدگی کنم.
حتما مشکل بدنی داریم .وقتی  ۵بازیکن از
 ۹بازیکن مصدوم هستند مشکل وجود دارد.

تمرینات خوبی در این هفته داشتیم .در تمرین
چهارشنبه ترکیب خط دفاع ما عوض شد .نیاز
به زمان داریم .هم از نظر بدنی وهم در برخی
پست ها نیاز به ترمیم داریم.
سرمربی گل گهر سیرجان در مورد وضعیت
تیم شاهین گفت :شاهین سعی خودش را
کرد .وقتی گل خوردیم شرایط ما سخت شد،
امیدوارم شاهین هم در اینده بتواند خودش را
پیدا کند.
جاللی در مورد وقت کشی بازیکنان تیمش
گفت :بازیکنان ما ؟!دوسه نفرشان را نباید
بازی می دادم اما چاره ای نداشتم فکر نمی
کنم خودشان را بیمورد زمین انداخته باشند.
بیشتر حریف بازی را اداره کرد ،هیچکس چنین
چیزی را دوست ندارد.این بازیکنان شاهین
بودند که خودشان را زمین می انداختند.

آ گهي مزايده
در اجراي دادنامه شماره 9609977714100886مورخه 1395/5/16و دادنامه9509977714102323
مورخه  1395/10/4صادره از شعبه  1دادگاه عمومي حقوقي دشتستان كه در جهت تأمين مطالبات محكوم
له خانم هديه مقدم فرزند يداله از آقاي محمدرضا خسروپور فرزند احمد يك واحد آپارتمان مسكوني
تحت پالك  3320/1341واقع در برازجان خيابان دانشگاه پيام نور طبقه همكف از يك ساختمان دو طبقه
سه واحدي به مساحت اعياني  177/5متر مربع به انضمام پاركينگ اختصاصي قطعه تفكيكي به مساحت
 32/10متر مربع و انباري قطعه تفكيكي به مساحت  11/95متر مربع پاركينگ بصورت رمپ با اسكلت
مصالح بنايي رويه بدنه داخل سفيد كاري و نماي بيروني سراميك مي باشد كه در اجراي تبصره ماده 34
قانون اجراي احكام در اختيار اجراي احكام قرار گرفته است و از ناحيه كارشناس رسمي دادگستري به مبلغ
سه ميليارد و ششصد ميليون ريال ارزيابي گرديده است در تاريخ  1398/9/10از ساعت  9الي  12در محل
اجراي احكام حقوقي دادگستري برازجان به مزايده گذاشته مي شود .طالبين مي توانند در مزايده شركت
نموده در صورتيكه برنده مزايده شوند  %10از قيمت فروش از وي اخذ و پس از انجام تشريفات قانوني ملك
پس از تأييد صحت مزايده و دستور دادگاه به خريدار تحويل خواهد شد.
شماره/2449 :م .الف
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