
سال هفدهم - شماره 2282 - دوشنبه  3 آذر 99 - قيمت : 2000 تومان

روزنامه اجتماعي ، فرهنگي ، هنري ، معلومات عمومي ، طنز و سرگرمي
 نشاني : اهواز، خيابان شریعتی، بين خيابان اهوازیان و رضایی، ساختمان آریانا، طبقه 4، واحد 7
تلفكس : 32213498- 061 سازمان آگهي هاي روزنامه نسيم خوزستان 32202412 - 061

www.nasimekhouzestan.ir
nasimekhouzestan@gmail.com
nasimekhouzestan@chmail.ir
نور

صاحب امتياز و مدير مسوول : علي سالمت دوم    سردبير : حسن سالمت دوم
آدرس سايت :  .........................................................................

ايميل:  ...........................................................................

ايميل:  ...........................................................................
چاپخانه: ...................................................................................................................................

پيامبر اكرم)ص(: 
از نفرين مظلوم بپرهيز

زيرا وی به دعا حق خويش را
 از خدا می خواهد و خدا حق را 

از حق دار دريغ نمی دارد.

خبر خبر ورزشي

رای هفته آینده اعالم می شود ؛
جلسه انضباطی دياباته برگزار شد 

به  رسیدگی  در خصوص  استقالل  باشگاه  انضباطی  کمیته 
حکم  صدور  اما  داد  جلسه  تشکیل  دیاباته  انضباطی  مورد 

مربوطه به هفته آینده موکول شد.
با  استقالل  باشگاه  در  دیاباته  شیخ  انضباطی  کمیته  جلسه 
حضور اعضای این کمیته و سرپرست باشگاه استقالل برگزار 
شد و توضیحات دیاباته در خصوص اتفاقات بازی استقالل 

و فوالد استماع شد.
در هفته آتی کمیته انضباطی باشگاه استقالل در خصوص 

پرونده دیاباته حکم خود را صادر خواهد کرد.

گزارش ميرر :
3 ستاره منچسترسيتی تمديد می كنند

پپ گواردیوال از سران منچسترسیتی درخواست تمدید قرارداد 
با سه بازیکن را کرده است.

طبق ادعای نشریه میرر مدیران باشگاه منچسترسیتی پس 
این سرمربی  به درخواست  قرارداد پپ گواردیوال،  تمدید  از 
اسپانیایی حاال نظر خود را معطوف به تمدید قرارداد رحیم 
استرلینگ و کوین دی بروینه کرده اند. بر اساس این گزارش، 
انگلیسی  بال  دستمزد  جدید،  قراردادهای  در  می رود  انتظار 
من سیتی و هافبک بلژیکی این تیم به چیزی در حدود 350 

هزار پوند در هفته برسد.
به جمع  لیورپول  از  استرلینگ 25 ساله که در سال 2015 
بازی برای  آبی پوشان منچستر اضافه شد، تاکنون در 255 
این تیم به میدان رفته و آمار 105 گل زده را نیز به نام خود 
ثبت کرده است. قرارداد فعلی او با این باشگاه انگلیسی تا سال 

2023 اعتبار دارد.
سوی  از  هم  گذشته  فصل  که  نیز  ساله   29 دی بروینه 
اتحادیه فوتبالیست های  از جانب  انگلیس و هم  لیگ برتر 
فصل  بازیکن  بهترین  به عنوان   )PFA( انگلیس  حرفه ای 
لیگ برتر انتخاب شد، قرارداد فعلی اش با منچسترسیتی در 

سال 2023 منقضی می شود.
نشریه دیلی استار هم خبر داد که باشگاه منچسترسیتی در 
نظر دارد قرارداد جدیدی را به گابریل ژسوس ارائه دهد که بر 
این اساس دستمزد هفتگی این مهاجم برزیلی به 150 هزار 

پوند خواهد رسید.

دو ماه دور از ميادین ؛
شوم تر از اتلتيکو مادريد 

برای جرارد پيکه نيست
شدت  به  اتلتیکو  برابر  بازی  در  گذشته  شب  پیکه  جرارد 
مصدوم شد و احتماال تا دو ماه به دور از میادین خواهد ماند.

جرارد پیکه از جمله مدافعانی نیست که زود به زود مصدوم 
می شوند و مصدومیت های او نیز به ندرت طوالنی بوده 
اند اما یک تیم است که پیکه وقتی برابرش قرار می گیرد، 

خطر مصدومیتش افزایش پیدا می کند.
صحبت از اتلتیکو مادرید است. پیکه شب گذشته در برخورد 
با آنخل کوریا نقش بر زمین شد و با گریه و اشک زمین 
سپس  اما  داده  رباط  او  گفتند  می  بسیاری  کرد.  ترک  را 
مشخص شد که شدت مصدومیت کمتر است و پیکه شاید 

پس از دو ماه بتواند به میادین برگردد.
اتلتیکو مصدوم می شود.  برابر  او  بار نیست که  اولین  این 
پیکه  قهرمانان،  لیگ  نهایی  چهارم  یک  در   2014 آوریل 
و  دیه گو کاستا مصدوم شد  با  در جدال  و  بازی  دقیقه 8 

زمین را ترک کرد. او یک ماه به دور از میادین ماند.
ویتولو  روی  پیکه  نیز  اللیگا  رفت  بازی  در  گذشته  فصل 
همراه  خودش  مصدومیت  با  که  شد  مرتکب  بدی  خطای 
را  دوم  زرد  کارت  داور  ولی  داشت  زرد  کارت  او یک  بود. 
به او نداد. پیکه دقیقه 82 تعویض شد و در روزهای پس 
از بازی توانست با فیزیوتراپی به میادین برگردد و مشکل 

خاصی برایش ایجاد نشد.
در بازی بعدی برابر اتلتیکو چه بالیی در انتظار پیکه است؟

پيرلو :
 رونالدو در يووه برای همه الگو است

آندره آ پیرلو سرمربی یوونتوس با تمجید از کریستیانو رونالدو 
که در دیدار مقابل کالیاری هر دو گل تیمش را به ثمر رساند 

گفت رونالدو در یووه برای همه الگو است.
در دیدار دیشب یوونتوس مقابل کالیاری کریستیانو رونالدو 
ابرستاره این تیم هر دو گل تیمش را به ثمر رساند تا مهمترین 
نقش را در پیروزی 2-0 بیانکونری بازی کند. آندره آ پیرلو 
سرمربی یووه در پایان بازی به ستایش از رونالدو پرداخت و 
از او به عنوان یک قهرمان بالفطره یاد کرد. رونالدو در نیمه 
اول مسابقه به فاصله چهار دقیقه دو بار دروازه کالیاری را باز 
کرد تا در این فصل در شش بازی برای یوونتوس هشت گل 
به ثمر رسانده باشد. رونالدو به این ترتیب به اولین بازیکن 
یوونتوس تبدیل شد که در اولین 5 بازی خود در یک فصل 

سری آ در هر مسابقه گلزنی کرده است.
بازیکن  یک  رونالدو   " گفت:  بازی  پایان  در  پیرلو  آندره آ 
کریستیانو  دانستیم.  می  را  این  ما  و  است  بزرگ  حرفه ای 
یک قهرمان واقعی است و الگوی همه کسانی است که در 
اطرافش هستند. چه در بازی ها و چه در تمرینها کریستیانو 
برای همه در یوونتوس یک الگوی عالی است. تنها توصیه ای 
که می توانم به او بکنم این است که به حرکت در همین 

مسیر ادامه بدهد".
پیرلو در ادامه صحبتهایش گفت: " این تیم کیفیت باالیی 
دارد ولی این به تنهایی کافی نیست. ما اگر می خواهیم در 
بازی هایمان حاکم مطلق باشیم باید بتوانیم توپ را از این 
جناح به سرعت به جناح مقابل انتقاد بدهیم. بازیکنان ما از 
این سبک فوتبال لذت می برند. ما وقتی صاحب توپ هستیم 
باید حریف را مجبور به عقب نشینی بکنیم. ما از اولین بازی 
اینجا  تا  پیاده کنیم ولی  را  این پرس سنگین  سعی کردیم 

وقت چندانی برای کار کردن روی آن نداشته ایم.

به دليل بارندگی های اخير ؛
محل تمرين استقالل تغيير كرد

را  تمرینات خود  امروز در زمین غدیر  استقالل  فوتبال  تیم 
برگزار می کند.

تیم فوتبال استقالل تهران که با صالحدید کادر فنی، امروز 
به استراحت پرداخته بود امروز در ادامه تمرینات خود به زمین 
چمن مصنوعی غدیر خواهد رفت تا خود را برای دیدار برابر 

ماشین سازی تبریز آماده کند.
با توجه به بارش شدید باران و به دلیل اختالفاتی که بین 
پیمانکار زمین مجموعه انقالب و باشگاه استقالل رخ داده 
است، آبی پوشان فردا در زمین مجموعه انقالب نمی توانند 
تمرین کنند. تیم فوتبال استقالل تهران روز چهارشنبه هفته 
در  تبریز  سازی  ماشین  میزبان   1۶:15 ساعت  از  و  جاری 

ورزشگاه آزادی خواهد بود.

جمشيد تقی زاده :
سوال از وزير ورزش در مجلس منتفی شد

جمشید تقی زاده از منتفی شدن سوال نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی از وزیر ورزش و جوانان خبر داد.

ورزش  وزارت  های  استان  و  حقوقی  مجلس،  امور  معاون 
برای  کامل  آمادگی  وزیر  اینکه  علیرغم  گفت:  جوانان  و 
رئیس کمیسیون  با مساعدت  را داشت،  حضور در مجلس 
فرهنگی همکاری نمایندگان مجلس و توضیحاتی که ارائه 

شد سواالت مطرح شده منتفی شد .
مجلس  بین  خوبی  تعامل  اینکه  بیان  با  زاده  تقی  جمشید 
های  دغدغه  گفت:  دارد  وجود  جوانان  و  ورزش  وزارت  و 
حال  در  نمایندگان  همکاری  با  که  دارد  وجود  مشترکی 
این  سرعت  به  می کنیم  تالش  و  هستیم  آنها  پیگیری 

دغدغه ها را رفع کنیم.
در کمیسیون  و جوانان  ورزش  وزیر  بود  قرار  این  از  پیش 
فرهنگی مجلس حاضر شود و به سواالت نمایندگان پاسخ 
نمایندگان  به  مجلس  امور  معاونت  توضیحات  با  که  دهد 

سوال کننده این جلسه کنسل شد.

دغدغه کریس فقط علی دایی نيست ؛
رونالدو بهترين گلزني 

تاريخ را مي خواهد
کریستیانو رونالدو با زدن دو گل در مقابل کالیاری در آمار کل 
گلهای فوتبالی از فرانتس پوشکاش عبور کرده و حاال خود 
را برای رسیدن به رکورد بیشترین گل زده در تاریخ فوتبال 

آماده می کند.
کریستیانو رونالدو در بازی دیشب یوونتوس مقابل کالیاری 
مرد اول میدان بود. کریستیانو در نیمه اول مسابقه به فاصله 4 
دقیقه دو بار دروازه حریف یوونتوس را باز کرد تا دو گل دیگر 
به آمار گلهایش اضافه کند. با این دو گل تعداد کل گلهای به 
ثمر رسیده توسط ابرستاره پرتغالی به عدد 748 رسید. رونالدو 
دیشب با این دو گل موفق شد از فرانتس پوشکاش افسانه ای 
عبور کند. پوشکاش در دوران فوتبال حرفه ای خود 74۶ گل 
به ثمر رسانده و رونالدو با این دو گل موفق شد از او عبور کند.

رونالدو حاال در جدول بهترین گلزنان تاریخ فوتبال در رتبه 
فهرست  این  سوم  نفر  با  کریستیانو  اما  دارد.  قرار  چهارم 
روماریوی برزیلی تنها دو گل فاصله دارد و شکی نیست که 
به زودی از او عبور خواهد کرد. رونالدو بعد از آن رسیدن به 

رکورد پله نفر دوم فهرست را هدف قرار خواهد داد.
کریستیانو در ادامه فوتبالش هر زمان که بتواند 20 گل دیگر 
به ثمر برساند از رکورد گلزنی پله هم عبور خواهد کرد و بعد 
از آن تنها حریفش برای تبدیل شدن به بهترین گلزن تاریخ 

فوتبال دنیا جوزف بیکان اتریشی خواهد بود.
کریستیانو رونالدو از زمانی که موفق شد ابتال به کرونا را پشت 
سر گذاشته و دوباره به تیمش یوونتوس ملحق شود تا این 
لحظه 4 بازی انجام داده و در این تعداد مسابقه 5 گل زده و 
1 پاس گل داده است. برای کسی که 21 روز را در قرنطینه 
سپری کرده و نتوانسته فعالیتهای عادی ورزشی را ادامه دهد 

ثبت چنین آمار خارق العاده ای واقعاً شگفت انگیز است.

خودنمایی مهدی با گِل الیی ؛
پورتو با بوسه طارمی آرام گرفت 

پورتو در شب گلزنی مهاجم ایرانی خود برابر فابریل دو باریرو 
به برتری رسید.

در چارچوب بازی های مرحله سوم جام حذفی فوتبال پرتغال، 
به عنوان  را  بار مهدی طارمی  برای نخستین  پورتو که  تیم 
مهاجم نوک در ترکیب داشت، از ساعت 18 امشب مقابل تیم 

دسته سومی فابریل دو باریرو قرار گرفت.
پورتو در لحظات پایانی نیمه اول به گل رسید و با برتری یک 

بر صفر مقابل فابریل دو باریرو به رختکن رفت.
مهدی طارمی که در دیدار اخیر پورتو مقابل پورتیموننسی 
نخستین  دوم،  نیمه  ابتدایی  ثانیه های  در  بود  شده  موفق 
گل خود برای باشگاه جدیدش را به ثمر رساند، امشب هم 
توانست این کار را لحظاتی پس از شروع نیمه دوم انجام دهد. 
ستاره ایرانی پورتو در دقیقه 51 پاس در عمق از پشت محوطه 
جریمه را با شوت محکم روی پا زد تا توپ با عبور از بین 

پاهای دروازه بان فابریل دو باریرو دومین گل تیمش را بزند.
در ادامه یاران طارمی موفق شدند برتری 2 بر صفر خارج از 
خانه مقابل فابریل دو باریرو را حفظ کنند تا به مرحله یک 

هشتم نهایی جام حذفی پرتغال راه یابند.
از این در هفت مسابقه لیگ برتر  مهدی طارمی که پیش 
پرتغال و دو بازی لیگ قهرمانان اروپا برای پورتو به میدان 
رفته بود، در دهمین بازی رسمی با پیراهن این تیم توانست 

دومین گل خود را به ثمر رساند.
ستاره ایرانی پورتو که تاکنون در رقابت های لیگ برتر پرتغال 
و لیگ قهرمانان در ترکیب قرار نگرفته و تنها حضور تعویضی 
در بازی ها داشته، امیدوار است در ادامه بازی های تیمش و با 
توجه به درخششی که امشب در جام حذفی داشته، به جمع 

نفرات اصلی پورتو راه پیدا کند.

هاشمی نسب :

 تعصب خاصي نسبت به خوزستان دارم
خصوص  در  فوالد  تیم  خوزستانی  مربی 
فوالد  تیم  دوم  گل  از  پس  شائبه برانگیز  صحنه 

توضیحاتی ارائه داد.
دیداری  در  گذشته  روز  خوزستان  فوالد  تیم 
برابر  خانگی  ورزشگاه  در  تا  شد  موفق  حساس 

استقالل به برتری برسد.
به گزارش ایسنا به نقل از باشگاه فوالد خوزستان، 
پس از بازی اما ویدئویی از مهدی  هاشمی نسب 
مربی تیم فوالد در فضای مجازی منتشر شد که 

هاشمی نسب در این باره توضیح داد.
شناسنامه و تاریخچه زندگی و فوتبال من بیانگر 
ارادت و تعصب خاصی به خاک، مردم و فوتبال 
افتخار  با  خوزستان است. طی دو سال اخیر که 
بودم  خوزستان  فوالد  بزرگ  باشگاه  خدمت  در 
به  تنها  تمام حواشی موجود  از  با دوری  همواره 
گذاشتم.  مایه  جان  از  و  بوده  تیم  موفقیت  فکر 
همگان شاهد هستند که در تمام دوران فعالیت 
در فوتبال به عنوان فوتبالیست و همچنین مربی 
همواره تمام وجود و توان خود را برای موفقیت 
تیم هایم گذاشته ام اما در خصوص باشگاه فوالد 
بر  عالوه  که  چرا  است،  متفاوت  کمی  قضیه 
تالش جهت انجام وظایف و کسب رزق حالل 

که همیشه بدان معتقد بودم اینجا برایم رنگ و 
بوی خاک، زادگاه و خانواده ام را دارد و فعالیت 
هایم  ریشه  هم  کنار  در  و  خوزستان  خاک  در 

همواره به من انگیزه ای مضاعف داده است.
در بازی روز گذشته و پس از به ثمر رساندن گل 
دوم، به دلیل تخلیه انرژی در طول مدت مسابقه 
که  چرا  نبودم،  خود  جای  از  شدن  بلند  به  قادر 
پیش از دقیقه 90 انتظار زدن گل و قطعی شدن 
پایانی تمام  پیروزی را داشتیم و استرس دقایق 

انرژی من را گرفته بود. گمان نمی کنم که بعد 
از این گل کسی بیشتر از من خوشحال بوده باشد 
چراکه آن گل، ثمره تالش های شبانه روزی من 
و همه همکاران و همراهانم و موید پیروزی تیم 

شهرم بوده است. 
انسان ها اعتقادات مختلفی دارند، ولی بزرگترین 
بوده و هرچه در  اعتقاد من کسب روزی حالل 
دانم  می  اعتقاد  همین  از  ناشی  را  دارم  زندگی 
و مطمئن باشید هیچگاه و به هیچ دلیلی اجازه 

موضوع  این  به  ای  شبهه  و  که شک  نمی دهم 
وارد شود.

در 2 روز گذشته برخی از هواداران محترم باشگاه 
گذشته  خوب  خاطرات  بابت  بنده  به  استقالل 
ابراز محبت کرده و من را مورد لطف قرار دادند؛ 
کما که در سه سال حضور در این باشگاه بزرگ 
بین  احترام  با  توأم  و  آمیز  رابطه محبت  همواره 
تمام  نیز مطابق  استقالل  در  و  بوده  برقرار  مان 

دوران فوتبالم با تمام وجود تالش نموده ام.
انتظار  فوالدخوزستان  باشگاه  فهیم  هواداران  از 
این  در  نسب  هاشمی  مهدی  که  بدانند  دارم 
باشگاه با انگیزه ای چندین برابر نسبت به سابق 
برای خاک و استان خود خدمت می کند و هیچ 
حاشیه و اتفاقی میزان ارادت قلبی و تالش بی 
وقفه من را برای خاکم، شهرم، استانم و باشگاهم 
جانم  از  فوالد  موفقیت  برای  کرد،  نخواهد  کم 
متحد  و  همدل  که  امیدوارم  و  گذشت  خواهم 
و  موفقیت  برای  حاشیه ای  مسأله  هر  از  به دور 
و  کنیم  کنار هم تالش  پیروزی  قله  به  رسیدن 
جشن بزرگ را در پایان فصل کنار هم بگیریم، 
آرزویی که امسال همه با هم می خواهیم آن را 

محقق کنیم.

باشگاه نفت مسجدسلیمان که پیش از حضور در لیگ بیستم روزهای 
پرالتهابی را می گذراند، اکنون در وضعیت آرامی به سر می برد.

لیگ  در  که  نفت مسجدسلیمانی  می کرد،  تصور  کسی  کمتر  شاید 
نوزدهم  بود، در لیگ  به لیگ یک  از کاندیداهای سقوط  هجدهم 
اعضای  و  مدیریت  تالش های  و  تارتار  مهدی  هدایت  با  بتواند 
هیات مدیره باشگاه، از تیم در حال سقوط به تیمی جسور تبدیل شود 

و حتی یقه تیم های بزرگ را هم بگیرد.
برای  که  انگیزه ای  تمام  با  نهایت  در  نفتی ها  ایسنا،  گزارش  به 
با  زدند، فصلی  رقم  برای خود  را  رویایی  داشتند، فصلی  موفقیت 
رتبه تک رقمی و البته پر از حاشیه و نبود پول، که اگر پای کار 
بودن مدیریت باشگاه و اعضای هیات مدیره بر جمع کردن حواشی، 
رفتن حق و حقوق بازیکنان و متقاعد کردن مسئوالن برای کمک 
به این تیم نبود، شاید نفت در همین فصل نیز مجددا کاندیدای 

سقوط می بود.
از آن جا که مشکالت تیم های نفتی تمامی ندارد، نفت مسجدسلیمان 

نیز مشکالت فراوانی برای چگونگی حضور در لیگ بیستم داشت؛ 
از پافشاری وزارت نفت بر سر آن قانون دردسرساز گرفته تا استعفای 
مهران نصیریان دوست مدیرعامل همیشه همراه، استعفای تارتار و از 
دست رفتن شاکله اصلی تیم. همه این ها که انگار در یک پلک به هم 
زدن اتفاق افتاد، نشان از یک فصل سخت برای مسجدسلیمانی ها 
بود و از آن جا که گویی حواشی اطراف این باشگاه نیز تمامی نداشت، 
نماینده این شهر در مجلس، مدعی شد که عده ای در کمک به این 

تیم کوتاهی کرده اند، هر چند از گفتن اسامی خودداری کرد.
در این بین نیز نفت، دو سرپرست مدیرعاملی را هم به چشم دید 
ابوذر شجاعی خوب پیش رفت و حتی  با مدیریت  البته کارها  که 
گره پنجره نقل و انتقاالت باشگاه هم با تالش های او باز شد اما 
سرانجام با تعیین ساختار باشگاه برای لیگ بیستم، نصیریان دوست 
که در زمان کناره گیری از سمت مدیرعاملی باشگاه نیز نفت را تنها 
نگذاشته بود و کارها را به نوعی مدیریت می کرد، مجددا به راس 
کار در باشگاه بازگشت؛ بازگشت نصیریان دوست بر صندلی مدیریت 

این باشگاه، آرامش را هم با خود به باشگاه برگرداند، به صورتی که 
روزهای خوب  نویدبخش  مدیرعامل،  این  بازگشت  معتقدند  برخی 

برای نفت مسجدسلیمان و تکرار روزهای موفق فصل قبل است.
نفت مسجدسلیمان اگرچه بودجه و امکانات سخت افزاری آن چنانی 
ندارد اما در 2 بازی برگزار شده از لیگ بیستم، علی رغم این که تیمی 
جدید و جوان است با عملکرد خوِب مجتبی حسینی و شاگردانش، به 
2 امتیاز دست پیدا کرده است، امتیازاتی که مقابل تیم های ریشه دار و 
با برنامه لیگ یعنی تراکتور و سایپا بوده است. اما در این بین نیز در 
حالی که باشگاه و تیم نفت روزهای نسبتا آرامی را سپری می کنند و 
مدیریت باشگاه با همراهی و همکاری مسئوالن شهری و استانی به 
دنبال فراهم کردن شرایط ایده آل برای تیم نفت است تا راه موفق 
فصل قبل تداوم داشته باشد، برخی شیطنت ها و حواشی، همچنان 
مانعی بر سر راه تیم نفت هستند. موانعی که اگر از اکنون با تدبیر، 
درایت و همدلی برداشته نشوند، ممکن است نفت را هنوز به نیم 

فصل نرسیده، به زانو درآورند.

مقابل  دیدار  در  آبادان  نفت  تیم  عملکرد  به  اشاره  با  مربی  یک 
میدان  بومی  بازیکنان  و  مربیان  به  زمان  هر  گفت:  پرسپولیس، 

داده ایم و کار را دست آن ها سپرده ایم، موفق بوده ایم.
نفت  تیم های  دیدار  درباره  ایسنا،  با  گفت وگو  در  سبحانی  امین 
آغاز  همان  در  نفت  صنعت  تیم  اظهارکرد:  پرسپولیس،  و  آبادان 
خوبی  به  که  داشت  فضاها  بستن  در  نیمه خودی سعی  در  بازی 
از عهده این کار بر آمد. در وسط زمین نیز 2 هافبک دفاعی تیم 
نفت یعنی حکیم نصاری و مطلق زاده به خوبی همدیگر را پوشش 
بسیار  از عمق  نفوذ  در  پرسپولیس  تیم  برای  را  کار  این،  و  دادند 

سخت کرده بود.
بازی  بردن  به  اقدام  پرسپولیس  تیم  نیز  مقابل  در  داد:  ادامه  وی 
نسبتا  که  داشت  دفاعی  کور  نقاط  به  توپ  ارسال  و  کناره ها  به 
موقعیت های خوب و خطرناکی روی دروازه صنعت  نفت ایجاد کرد 
که در ادامه، یکی از نفوذهای پرسپولیس از کناره ها نتیجه داد و در 
دقیقه 39 خطای مدافع نفت روی کنعانی زادگان توسط داور، پنالتی 

بازی  اول  گل  به  نعمتی  سیامک  توسط  که  شد  داده  تشخیص 
تبدیل شد. این مربی خوزستانی با بیان این که نکته مشهود بازی 
عدم تاثیرگذاری خالقی فر، مهاجم صنعت نفت در جریان بازی بود 
که البته تعویض هم شد و این نیز در جریان بازی تاثیرگذار بود، 
از  خورده  گل  جبران  برای  نفت  تیم صنعت  دوم،  نیمه  در  گفت: 
الک دفاعی خود بیرون رفت و سعی داشت حمالتی روی دروازه 
پرسپولیس ترتیب دهد که این رویکرد باعث جذابیت بیشتر بازی 
شد، به صورتی که بازی تا حدودی به تعادل کشیده شد و بازی در 
بیشتر دقایق در مرکز زمین و دور از دروازه های دو تیم دنبال شد 
و به همین دلیل نیز خیلی موقعیت خطرناکی روی دروازه های دو 
تیم حاصل نشد.وی بیان کرد: در نیمه دوم، شاهد بازی درگیرانه ای 
بین دو تیم بودیم و تیم ها با انجام پرسینگ منطقه ای و انفرادی، 
فرصت بازی سازی و ایجاد موقعیت را از یکدیگر گرفتند و تا انتهای 
نیمه دوم نیز شاهد بازی درگیرانه و فیزیکی از جانب دو تیم بودیم. 
به نظر می رسد، علی رغم زمان کِم آماده سازی تیم صنعت نفت و 

تغییرات فراوان این تیم، کادر فنی به خوبی ساختار جدید نفت را 
پایه ریزی کرده اند و با هماهنگی بیشتر در بازی های آینده و رفع 
نقاط ضعف و ارتقای نقاط قوت، می توان به عملکردی مطلوب و 
بازی های زیبا از تیم صنعت نفت امیدوار بود. امیدواریم با حمایت 
جامعه فوتبال خوزستان و آبادان، تیم نفت بتواند به جایگاه حقیقی 

خود برسد.
سبحانی با بیان این که هر زمان به مربیان و بازیکنان بومی میدان 
داده ایم و کار را دست آن ها سپرده ایم موفق بوده ایم، افزود: باتوجه 
و  او  درخشان  سابقه  و  دارم  پورموسوی  آقای  از  که  شناختی  به 
روزهای  نفت  تیم  است، مطمئنم  بدون حاشیه  مربی  این که یک 
درخشانی خواهد داشت و از تماشاگران خوب و متعصب آبادانی که 
در کشور زبانزد هستند، می خواهم از نفت و کادر فنی آن، حمایت 
کنند و صبور باشند. در حال حاضر بازی و نتایج نفت مطلوب است. 
ضمن این که خوشحالم سرمربی، کادر فنی و حتی بازیکنان نفت، 

همگی بومی هستند.

تیم استقالل خوزستان در هفته نخست رقابت های لیگ دسته  یک 
فوتبال کشور برابر حریف خود به برتری رسید.

از  تهران در نخستین هفته  بادران  و  استقالل خوزستان  تیم های 
رقابت های لیگ یک فوتبال کشور عصر روز یکشنبه در ورزشگاه 
با  نهایت  در  دیدار  این  که  رفتند  یکدیگر  به مصاف  اهواز  تختی 

نتیجه یک بر صفر به سود استقالل خوزستان به پایان رسید. 
در دقیقه 72 بازی بهروز افشار از اشتباه دروازه بان حریف به خوبی 

بهره برد و دروازه تیم بادران را باز کرد.
به  گلزنی  موقعیت  چندین  خوزستان  استقالل  بازیکنان  ادامه  در 
که  دادند  دست  از  را  آنها  دیگری  از  پس  یکی  اما  آوردند  دست 

اعتراض سرمربی این تیم را به همراه داشت.

بختیاری،  محمد  افشار،  بهروز  قویدل،  رضا  محمد  دیدار  این  در 
علی هلیچی، علیرضا دغاغله، حسین بهرامی، مسعود اسدی، میالد 
صفایی، حسن نعمتی، رامین داوودی و فرشاد جانفزا برای استقالل 

خوزستان به میدان رفتند.
داود  اکبری،  ایمان  پناهی،  سیف  پویا  عادلی،  شهاب  همچنین 
وحید  میربزرگی،  امیر  سید  اقدامی،  محمد  هاشمی،  رضا  رجبی، 
خشتان، محمد رستمی، ایمان غالمی و سید هیثم هاشمی ترکیب 
افسران سالمت  بازی  آغاز  از  پیش  دادند.  تشکیل  را  بادران  تیم 
پروتکل های  رعایت  بر  نظارت  کار  ورزشی،  پزشکی  فدراسیون 
حضور  بدون  دیدار  دادند.این  انجام  بازی  این  در  را  بهداشتی 

تماشاگر بود و از حضور خبرنگاران در این دیدار نیز ممانعت شد.

زمین چمن ورزشگاه تختی اهواز از کیفیت نامناسبی برخوردار بود 
که نارضایتی کادر فنی 2 تیم را به همراه داشت.

بارندگی روز گذشته اهواز موجب شد تا در برخی از نقاط پیست کنار 
زمین ورزشگاه تختی اهواز آب جمع شود.

در حالی که قرار بود نیمکت نشینان 2 تیم از ماسک استفاده کنند 
این موضوع کمتر مشاهده شد.

امتیازی شدند و در رده چهارم  با این برد سه  آبی های خوزستان 
جدول رده بندی لیگ یک قرار گرفتند. 

فوتبال  برتر  لیگ   94-95 فصل  قهرمان  خوزستان  استقالل  تیم 
پس از ۶ فصل حضور در لیگ برتر، دومین فصل حضورش را در 

لیگ دسته یک تجربه می کند.

باشگاه نفت مسجدسليمان در گذر از التهاب ؛  فعال همه چي آرام است!

یک مربی عنوان کرد :

موفقیت فوتبال خوزستان با مربیان و بازیکنان بومی 

 در هفته نخست رقابت های لیگ دسته  یک ؛

تیم استقالل خوزستان برابر حریفش به برتری رسید

روابط عمومی شرکت گاز استان خوزستان

 ))آگهی فراخوان مناقصه عمومي 99/46 (( ))یک مرحله ای-نوبت دوم((
1-مناقصه گزار: شركت گاز استان خوزستان به شناسه ملي 10101889201 و كد اقتصادي 411321678477

به نشاني :  خوزستان- اهواز- ميدان شهيد بندر- ابتدای بزرگراه اهواز سربندر تلفن : 06134440071
2- موضوع مناقصه : نصب 350 انشعاب فوالدي پراكنده شهرستان انديمشك و روستاهاي بخش الوار

از طریق سامانه تدارکات الكترونيكي دولت به شماره فراخوان 2099093377000044
 IR230100004001123304022404 3- نوع تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار: اصل فيش واريزي وجه نقد به شماره حساب شبا
و شناسه واریز 351123357292690840000000002007 بنام خزانه بانک مرکزي شرکت گاز استان خوزستان قابل واریز در کليه شعب 
بانک ملي ایران و سایر بانک هاي مجاز یا ضمانت نامه بانكي بنام مناقصه گزار و یا اوراق مشارکت بي نام تضمين شده بانک ها و دولت با 
قابليت باز خرید قبل از سر رسيد ) موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت( را ضمن درج در سامانه ستاد در پاکت الف الك و مهر شده به 

مناقصه گزار تسليم گردد.
4- برآورد اوليه پروژه حدود: 7/081/772/483 ريال مي باشد

5- تاريخ و مهلت تحويل استعالم ارزيابي كيفي مناقصه گران: حداکثر 14 روز بعد از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم
6- نام و نشانی مدير طرح: اهواز- مدیریت بهره برداري- ساختمان 7 طبقه

7- تاريخ توزيع اسناد: پس از بررسي مدارك و اسناد ارزیابي کيفي تكميل شده واصله از سوي مناقصه گران و انجام ارزیابي، اسناد مناقصه 
بين شرکتهاي واجد شرایط توزیع خواهد شد.

8- داشتن تجهيزات و امكانات و تخصص الزم و توانایي انجام کار مطابق استانداردهاي رایج شرکت ملي گاز ایران.
9- تحویل اسناد مناقصه به مناقصه گران منوط به تكميل پرونده ارزیابي مي باشد و داشتن گواهي تعيين صالحيت رتبه بندي معتبر مرتبط با 
موضوع مناقصه از معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي ریاست محترم جمهوري و یا استانداردهاي مربوطه )اعتبار زمان( الزم و نامه آخرین 

تغييرات معتبر آن شرکت بهمراه اعالم آمادگي و ذکر شناسه ملي حقوقي و ارائه کد پستي و تلفن تماس الزامي است.
10- داشتن گواهي ایمني پيمانكاران از اداره کار و امور اجتماعي الزامي است.

11- ارائه مدارك و فرم هاي استعالم ارزیابي تكميل شده از سوي مناقصه گران هيچگونه حقي را جهت متقاضيان براي شرکت در مناقصه 
ایجاد نخواهد کرد.

12- در ارزیابي کيفي اولویت دعوت با پيمانكاران بومي مي باشد.
13- خريد اسناد: متقاضيان شركت در مناقصه مي توانند پس از واريز مبلغ 500/000 ريال غير قابل استرداد به شماره حساب شبا 
IR230100004001123304022404 و شناسه واریز 351123357292690840000000002007 بنام خزانه بانک مرکزي شرکت گاز 
استان خوزستان قابل واریز در کليه شعب بانک ملي ایران و سایر بانک هاي مجاز از طریق سامانه ستاد در زمان مهلت اسناد به آدرس اینترنتي 

WWW.setadiran.ir مراجعه و اسناد مناقصه دریافت نمایند.
14- فيش/رسيد پرداخت مبلغ 500/000 ريال خريد اسناد در مهلت ارائه پيشنهاد ) رديف 3 -5آگهي( به همراه پاكت الف به 

دبيرخانه كميسيون مناقصات شركت تحويل گردد.
انجام خواهد   WWW.setadiran.ir به آدرس  الکترونيکي دولت  تداركات  از طريق درگاه سامانه  مناقصه  برگزاري  15- مراحل 
شد و الزم است در صورت عدم عضویت قبلي ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شرکت در 

مناقصه محقق سازند.
16- ساير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج مي باشد.

نام  ثبت  دفتر   021-41934 سامانه021-  در  عضويت  مراحل  انجام  جهت  ستاد  سامانه  تماس  اطالعات 
021-85193768-88969737

شرکت ملی گاز ایران
شرکت گاز استان خوزستان

شماره مجوز:  1399.4811


