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غيبت عثمان دمبله در تمرين بارسلونا
خري��د گ��ران قيمت بارس��لونا به نظر مي رس��د که ب��ار ديگر دچار 

مشکل شده باشد.
عثمان دمبله، س��تاره فرانس��وي 21 س��اله تابس��تان امسال پس از 
حرف و حديث هاي بسيار از دورتموند به بارسلونا پيوست. باشگاه 
اس��پانيايي ب��راي خريد او 105 ميلي��ون يورو هزينه کرد اما پس از 

تنها سه بازي رسمي دچار مصدوميتي 4 ماهه شد.
او در سال جديد ميالدي به ميادين بازگشت و بازهم پس از دو هفته 
مصدوم شد و يک ماه به دور از ميادين ماند. دمبله روز يکشنبه نيمه 
دوم بازي با ختافه به ميدان رفت و اثرگذاري خاصي هم نداش��ت 

تا بارسا برابر ميهمان خود بدون گل متوقف شود.
تمرين ديروز بارس��لونا در حالي برگزار ش��د که دمبله در آن غيبت 
داشت. باشگاه بارسلونا طي بيانيه اي مشکل دمبله را گوارشي عنوان 

کرده و به نظر مي رسد که خطر مصدوميت او را تهديد نمي کند.
بازي بعدي بارسا روز شنبه برابر ايبار است و بايد ديد دمبله به اين 

بازي خواهد رسيد يا خير.

واکنش ويدال به شايعات ترک بايرن مونيخ
اخبار و ش��ايعات زيادي در خصوص آينده  ويدال مطرح اس��ت و 
برخي رسانه هاي مدعي شده اند اين هافبک شيليايي ممکن است 

در تابستان پيش رو از بايرن مونيخ جدا شود.
گفته مي ش��ود که تيم هايي همچون چلس��ي و منچس��تريونايتد، 

مقصد هاي احتمالي اين بازيکن هستند.
ويدال که قرارداد فعلي اش با سرخپوشان مونيخي در سال 2019 
به پايان مي رسد، در گفت وگو با شبکه تلويزيوني »اسپورت وان« 
آلمان گفت: من به يک دليل براي بايرن بازي مي کنم چون قطعا 
يکي از بهترين بازيکنان پست خودم در جهان هستم. به تغيير تيم 

فکر نمي کنم و حس خيلي خوبي از بودن در اينجا دارم.
مايل��م ق��راردادم را ب��ا باي��رن تمديد کنم. اين يک گزينه اس��ت و 
فرزندانم از بودن در مونيخ خيلي خوشحال هستند. در حال حاضر 
حس خيلي خوبي به خصوص به لحاظ فيزيکي دارم و مصدوميتي 

ندارم که همين کمکم مي کند.

روياي من يک گل قيچي
 در فينال چمپيونزليگ است

پاري س��ن ژرمن در طول حياتش هرگز نتوانس��ته از يک چهارم 
نهاي��ي لي��گ قهرمانان فراتر برود ولي اميدواري ها در فصل جاري 

براي رسيدن به اين مهم باالست.
پي اس جي به سان سال هاي اخير، قرعه دشواري در يک هشتم 
نهايي ليگ قهرمانان نصيبش شده و بايد با مدافع عنوان قهرماني 
دو دوره اخير يعني رئال روبرو شود. چهارشنبه پيش رو، بازي رفت 

در برنابئو برگزار خواهد شد.
کاوان��ي در م��ورد اي��ن بازي گفت: صادقان��ه بگويم که در بهترين 
شرايط ممکن قرار داريم و در همه تورنمنت ها نتايج خوبي گرفته 
ايم. البته شکس��ت هايي هم داش��ته ايم که براي بيدار ش��دن ما از 
خ��واب غفل��ت الزم ب��وده اند. در طول ي��ک فصل امکان ندارد که 

بتوانيد همه بازي را ببريد.
حاال بازي با رئال را در پيش داريم. تيمي با تاريخچه اي باورنکردني 
و بازيکنان��ي ک��ه در هر دقيق��ه مي توانند جريان يک بازي را تغيير 
دهند. بازي برابر رئال به خودي خود انگيزه هاي هر تيم و بازيکني 
را بيش��تر مي کند. ما س��ال گذش��ته در يک هشتم نهايي به بارسا به 
ش��کلي عجيب باختيم ولي پي اس جي به مس��يرخودش ادامه داد 
و حاال با تيمي متحول ش��ده و بس��يار قدرتمندتر، به رئال مادريد 

رسيده ايم.
هدف اين باشگاه پيشروي تا فينال است و من گلزني با ضربه قيچي 
برگ��ردان در ب��ازي نهايي را در روياه��اي خودم مي بينم. گل هاي 
متفاوت��ي در دوران فوتبال��م زده ام ولي هرگز نتوانس��ته ام با قيچي 
برگ��ردان گلزن��ي کن��م که اميدوارم در ي��ک بازي مهم مثل فينال 

ليگ قهرمانان، اين آرزوي من برآورده شود.

پيشخوان

ورزشی

ذوب آهن ايران در نخستين ديدار آسيايي اش ۳ بر يک مقابل الدوحيل 
باخت.

در چارچوب مرحله گروهي مس��ابقات ليگ قهرمانان آس��يا دوتيم 
الدوحيل قطر و ذوب آهن ايران از ساعت 1۶:45 در ورزشگاه عبدا... 
بن خليفه شهر دوحه به مصاف هم رفتند که اين بازي با نتيجه ۳ بر 
يک به س��ود ميزبان به پايان رس��يد. گل هاي اين بازي را کي روش 
اس��تنلي )1۳( براي ذوب آهن و کريم بوضياف )۷4 و ۷۶( و يوس��ف 

مساکني )۸4( براي الدوحيل به ثمر رساندند.
نيمه اول ���

دقيقه 4: کي روش س��وارس با خطا روي يکي از بازيکنان الدوحيل 
کارت زرد دريافت کرد. دقيقه1۳: ضربه کرنر توسط بازيکن ذوب آهن 
روي دروازه الدوحيل ارسال شد و ابتدا مرتضي تبريزي ضربه سرش 
به ديرک خورد و روي برگشت کي روش سوارس توپ را با سر وارد 
دروازه کرد. دقيقه 21: لوکاس مندز روي يک ضربه ايستگاهي شوت 
محکم��ي زد که رش��يد مظاهري با واکنش فوق الع��اده خود دروازه 
ذوب آهن را نجات داد. دقيقه 2۶: کي روش روي يک حرکت تمرين 
شده در ضربه ايستگاهي شوت محکمي را روانه دروازه الدوحيل کرد 
ول��ي کل��ود امي��ن دروازه بان الدوحيل آن را مهار کرد. دقيقه ۳0: يک 
تعويض اجباري براي تيم الدوحيل رقم خورد. علي عفيف به علت 

مصدوميت جايش را به براک حسين داد.
دقيقه ۳۶: مراد ناجي با يک سانتر موقعيتي را براي يوسف العربي آماده 

کرد اما او توپ را با سر به بيرون زد.
دقيق��ه 2+45:ضرب��ه ن��ام تائه هي را رش��يد مظاهري به زيبايي دور 

کرد.

نيمه دوم ���
دقيقه 4۸: بس��ام هش��ام از الدوحيل با کارت زرد داور جريمه ش��د. 
دقيقه 52: نام تائه هي به محوطه جريمه ذوب آهن نفوذ کرد و حميد 

بوحمدان توپ را دور کرد.
دقيقه ۶۷: نام تائه هي هم از داور کارت زرد دريافت کرد.

دقيقه ۷1: نفوذ مساکني به قلب دفاع ذوب آهن و پاس به نام تائه هي 
با واکنش مدافعان ذوب آهن همراه بود.

دقيقه ۷2: شوت محکم مراد ناجي به سمت دروازه مظاهري راهي 
شد و با خوش اقبالي از کنار دروازه به بيرون رفت.

دقيقه ۷4: دروازه مظاهري توسط کريم بوضياف باز شد.

دقيقه ۷۶: توپ ارس��الي بازيکن الدوحيل از نقطه کرنر با ضربه س��ر 
کري��م بوضي��اف هم��راه ش��د و او دروازه مظاهري را براي بار دوم باز 
کرد. دقيقه ۸4: پاس عمقي نام تائه هي به يوسف المساکني رسيد و 

او به راحتي دروازه شاگردان قلعه نويي را باز کرد.
ترکيب ذوب آهن: رش��يد مظاهري، وحيد محمدزاده، خالد ش��فيعي، 
مي��الد فخرالدين��ي، حميد بوحمدان، قاس��م حدادي فر، محمدرضا 
حس��يني، مرتضي تبريزي )مهدي رجب زاده ۷۷(، بختيار رحماني 
)ربيع عطايا ۶۶(، کي روش س��وارس و جورجي گوس��ياني. ترکيب 
الدوحيل: کلود امين، محمد موسي، لوکاس مندز، بسام هشام، کريم 
بوضياف، علي عفيف، مراد ناجي، نام تائه هي، علي المعز )اسماعيل 

محمد ۶۸(، يوسف المساکني و يوسف العربي.
شکست سنگين الوحده در تاشکند ���

الوحده امارات در اولين بازي خود در ليگ قهرمانان آسيا با 5 گل در 
زمين لوکوموتيو ازبکستان شکست خورد.

اولين ديدار فصل جديد رقابت هاي ليگ قهرمانان آسيا عصر ديروز 
)دوشنبه( در تاشکند ازبکستان آغاز شد که در آن لوکوموتيو هم گروه 
ذوب آه��ن موف��ق ش��د در خان��ه با پنج گل الوحده ام��ارات را در هم 

بکوبد.
نيوالدو علي بائوف، س��ردار رش��يدف )دو بار( و س��الم سلطان )گل به 

خودي( گلزنان تيم ازبکستاني در اين مسابقه بودند.
در ديگر ديدار اين گروه از س��اعاتي ديگر ذوب آهن بايد در قطر به 

مصاف الدوحيل قطر برود.
تيم هاي اس��تقالل و پرس��پوليس نيز امروز )سه ش��نبه( به مصاف 

حريفانشان خواهند رفت.

الدوحيل قطر 3 - ذوب آهن ايران يک

شکست شاگردان قلعه نويي در نيمه مربيان

گرت بيل حداقل 222 ميليون يورو مي ارزد!منجمد شدن پاي ستاره ليورپول در سنت مريدليل منتفي شدن پيوستن کين به آرسنال
ه��ري کي��ن در کودک��ي م��ورد توجه 
باش��گاه آرس��نال قرار گرفته بود اما به 
يک دليل پيوستن او به جمع توپچي ها 

منتفي شد.
کي��ن که س��ال 201۷ باالتر از مس��ي 

بهترين گلزن دنيا شد، تاثيرگذارترين بازيکن تاتنهام محسوب 
مي شود. جالب اينکه ممکن بود سرنوشت براي او به گونه اي ديگر 

رقم بخورد و او اکنون پيراهن آرسنال را به تن مي داشت.
ليام بريدي، مدير س��ابق آکادمي فوتبال آرس��نال در مورد کين 
گفت: ما اين شانس را داشتيم تا هري کين را به آکادمي خودمان 
بياوريم ولي او در کودکي چاق بود و بدن ورزش��کاري نداش��ت. 
در نهايت تصميم بر اين ش��د تا او را جذب نکنيم و االن واضح 

است که تصميمي اشتباه گرفتيم.

ليورپ��ول در ورزش��گاه س��نت م��ري 
موفق ش��د با دو گل بر س��اوتهمپتون 

غلبه کند.
قرمزه��ا ب��ه يک برد نياز داش��تند تا بار 
ديگر به رده سوم برسند و اين به لطف 

گل هاي فيرمينو و محمد صالح ميسر شد.
بازي در دماي ۳ درجه باالي صفر ش��روع ش��د و زماني که به 

اتمام رسيد، سرماي هوا صفر درجه بود.
آدام الالنا که روز گذش��ته دقيقه ۷9 جاي فيرمينو را در زمين 
گرفت، در پايان بازي و در رختکن ورزشگاه عکسي از پاهاي يخ 
زده خود در اينستاگرام گذاشت که نشان از شرايط سخت جوي 
حاکم بر ورزش��گاه داش��ت. او از هواداران خواسته بود که راهي 

براي خارج کردن پاهايش از شرايط يخ زده پيشنهاد بدهند.

مدي��ر برنامه هاي س��تاره ولزي رئال 
ارزش او را با نيمار برابر مي داند.

بي��ل 201۳ ب��ا رق��م 101 ميلي��ون 
ي��ورو از تاتنهام به رئال پيوس��ت ولي 
مصدوميت ها اجازه نداده اند که او تداوم 

مورد نظر را در اين تيم داش��ته باش��د. برخي معتقدند که رئال 
بايد فصل بعد بيل را به فروش برساند.

جانات��ان بارن��ت، مدي��ر برنامه ه��اي بيل در همي��ن رابطه به 
توتواسپورت گفت:» بيل عاشق رئال است و در اين تيم کامال 
خوش��حال به نظر مي رس��د. او قصد جدايي ندارد ولي اگر رئال 
قصد فروش��ش را داش��ته باش��د، ارزش او حداقل 222 ميليون 
يورو است. او دير يا زود براي توپ طال خواهد جنگيد. همين 

حاال هم در رئال يک فوق ستاره است.

کريمي: حرف هايم اظهر من الشمس بود

لطف کرده اند و مي خواهند پاسخ گو باشند
علي کريمي پس از حضور در جلسه کميته انضباطي فدراسيون 
فوتبال در جمع خبرنگاران حاضر شد و درباره اين جلسه سخن  
گف��ت. ب��ه نقل از ايس��نا، علي کريمي پس از جلس��ه با کميته 
انضباطي گفت: سوال هايي کردند و من هم نظرم را روي کاغذ 
نوشتم و دادم. امشب هم قرار است در برنامه نود حضور پيدا کنم. 
جلسه اول که حکم صادر نمي کنند. بايد بررسي کنند و جواب 

دهند. درباره آن هم بهتر است خودشان صحبت کنند.
کريمي همچنين خاطرنشان کرد: بعد از اين جلسه که هيچ اگر 
10 جلسه هم باشد تا آخرش مي روم. در برنامه نود هم همين 
حرف ها را مي زنم و اگر تا آن س��اعت مطلب جديدي هم پيدا 
کردم مي گويم. تا آخرش هستم و مثل شما )خبرنگاران( نيستم 

که تا ببينم جوابم را نمي دهند، کوتاه بيايم.
او در واکن��ش ب��ه اي��ن که چرا دو س��ال پي��ش از محمد مايلي 
که��ن ک��ه همين حرف ه��ا را مي زد حمايت نکرد، گفت: وقتي 
آن حرف ها اظهر من الشمس است من بايد چه صحبتي کنم؟ 
اين کلمه را خيلي حفظ کردم تا يادم بماند؛ اظهر من  الشمس! 
صحبت کردن ندارد که. اگر ش��ما از من س��وال مي کرديد، من 

هم جواب مي دادم.

کريم��ي  درب��اره موضع تندش عليه خبرن��گاران تصريح کرد: 
م��ن گفت��م قب��ل از جام جهاني اين اتفاقات مي افتد. نش��ان به 
آن نش��ان که هفته گذش��ته هيچ رسانه اي روي حرف هاي من 
مانور نکرد. 100 درصد به خاطر سفر به روسيه است چون خرج 
سفر با فدراسيون خواهد بود. حداقل يک بار به صورت اتفاقي 
سابقه جام جهاني را داشته ام و همه مي دانم که هزينه ها را بايد 

فدراسيون بدهد. حداقل سوالي کنيد که بتوان جواب داد.
او درباره دليل احضارش به کميته انضباطي نيز توضيح داد: تنها 
به دليل مصاحبه بعد از بازي با اس��تقالل خوزس��تان به کميته 
انضباطي احضار ش��ده بودم. بخش��ي از جلس��ه ما ضبط شد اما 
بخ��ش ديگ��ري از آن نه. امش��ب هم همان حرف هاي دو ماه 
اخير را خواهم زد و بايد بيايند پاسخ دهند. من فقط بايد حضور 
فيزيکي داشته باشم تا اگر سوالي پيش آمد جواب دهم. آقاي 
ساکت به عنوان نماينده فدراسيون مي آيد و هر صحبتي کند 

به عنوان نظر فدراسيون است.
کريمي همچني��ن گف��ت: من ش��کايتي نک��رده ام. االن لطف 
کرده اند و مي خواهند پاسخ گو باشند. بايد شرايطي درست شود 
که به حال و روز فوتبال کمک کند. چيز ديگري نمي خواهيم. 

هر کسي در اختيارات خودش در فدراسيون مي تواند پاسخگو 
باش��د. در همين رس��انه از چند نفر ش��کايت شده است؟ داوران 
ه��م ک��ه پول نمي گيرند و اگر با مصاحبه کردن جريمه ش��وند 

دور از انصاف است.
حس�ن زاده: جلس�ه ب�ا علي کريمي، ي�ک پرونده معمولي  ���

بود
همچني��ن رئيس کميت��ه انضباطي فدراس��يون فوتبال گفت 
که جلس��ه با علي کريمي "يک جلس��ه ياده براي يک پرونده 

معمولي" بود.
عصر دوشنبه 2۳ بهمن ماه اسماعيل حسن زاده پس از برگزاري 
جلسه خود با علي کريمي گفت: جلسه ما با علي کريمي فقط به 
دليل مصاحبه جنجالي او بعد از نشست خبري بازي سپيدرود 
رش��ت و اس��تقالل خوزس��تان بود. جلس��ه ما هيچ ارتباطي با 
انتقادات او از روس��اي فدراس��يون و خود فدراس��يون فوتبال 
نداش��ت و تنها يک جلس��ه ساده در مورد برگزاري يک مسابقه 

بود که با چند سوال و جواب به پايان رسيد.
او افزود: در مورد نتايج و تصميماتي که در اين جلس��ه گرفته 
ش��د از االن نمي توانيم صحبت کنيم چرا که بايد از ابتدا مورد 

بررس��ي قرار گيرد و از ش��ما خواهش مي کنم منتظر بمانيد تا 
پس از تصميم گيري نتايج را اعالم کنيم. باز هم جا دارد تاکيد 
کنم اين جلسه تنها براي مصاحبه بعد از بازي سپيدرود رشت و 
استقالل خوزستان بود نه چيز ديگر. از نظر ما اين يک پرونده 
معمولي بود که به آن رسيدگي شد و نتايج آن هم اعالم خواهد 
شد. حسن زاده ادامه داد: ساير پرونده هاي علي کريمي مربوط 
به کميته انضباطي نيست و ما فقط وظيفه داريم در مورد نقض 
قوانين در فوتبال ورود کنيم. انتظار داريم هر کدام از اصحاب 
رس��انه آيين نام��ه انضباطي را مطالعه کن��د تا کار براي کميته 
انضباطي هم راحت تر شود. وي ادامه داد: طبق بند 1۳ ماده 20 
قانون اساسي نمي توانيم به صورت شفاف درباره جلسه امروز 

صحبت کنيم و بايد منتظر نتايج نهايي باشيم.
او همچني��ن در م��ورد صحبت هاي اخير علي کريمي مبني بر 
جرايم سنگين کميته انضباطي براي تيم ها گفت: به دليل اين 
که اين س��واالت ربطي به جلس��ه کميته انضباطي با او ندارد 

نمي توانم پاسخي در اين مورد ارائه دهم.
حسن زاده در پايان در پاسخ به اين سوال که علي کريمي جريمه 
مي ش��ود ي��ا ن��ه، اظهار کرد: در اين مورد ه��م تصميماتي را با 
برگ��زاري جلس��ه گرفتيم ولي باز ه��م بايد منتظر اعالم نتايج 
باش��يم و من نمي توانم در اين مورد هم جواب قاطعي تا پيش 

از صدور راي دهم.

1– مناقصه گزار: ش��رکت س��هامی پش��تيبانی امور دام کش��ور به شناس��ه ملی 
14002۷۷1۷۳۶ و شماره اقتصادی 41111۳۶۷۳۷۷1

به نش��انی: تهران- ميدان ونک- خيابان برزيل ش��رقی– پالک ۳۳- طبقه همکف 
-کميسيون معامالت

2-  موض�وع مناقص�ه:  خريديکصدهزارت��ن ذرت وارداتی از واردکنندگان داخلی از 
طريق سامانه تدارکات الکترونيکی دولت به شماره مناقصه 2009۶101400002۷

3- نوع تضمين ش�رکت در فرآيند ارجاع کار: اصل فيش واريزيوجه نقد به 
حساب شماره 40010۳9۸0۶۳۷05۶4 خزانه بانک مرکزی قابل واريز در کليه شعب 
بان��ک مل��ی اي��ران ي��ا ضمانت نامه بانکی به نام مناقصه گزار)کليه بانک ها به جز بانک 
س��رمايه( و يا اوراق مش��ارکت بی نام تضمين ش��ده بانک ها و دولت با قابليت بازخريد 
قبل از سررس��يد) موضوع قانون نحوه انتش��ار اوراق مش��ارکت( را ضمن درج در سامانه 
س��تاد در پاکت الف الک و مهر ش��ده تا س��اعت 1۷روز ش��نبه مورخ 1۳9۶/12/12 به 

مناقصه گزار تسليم گردد.
4- مبلغ تضمين شرکت در فرآيند ارجاع کار:

14/۷20/000/000 ري��ال )چه��ارده ميلي��ارد و هفتصد و بيس��ت  ميليون ريال( به نام 
شرکت سهامی پشتيبانی امور دام کشور

5-زمان دريافت اس�ناد، تحويل پيش�نهاد و گش�ايش پيش�نهادهاي 
مالي:

1-5- مهلت دريافت اس��ناد مناقصه از س��امانه س��تاد: تا ساعت 1۷ روز دوشنبه  مورخ    
  1۳9۶/11/۳0

2-5- مهل��ت ارائ��ه پيش��نهاد در س��امانه س��تاد: ت��ا س��اعت 1۷ روز ش��نبه  م��ورخ  
  1۳9۶/12/12

3-5- مهل��ت تحوي��ل پاک��ت الف محتوی اصلی تضمين: تا س��اعت 1۷ روز ش��نبه  
مورخ  1۳9۶/12/12  

4-5-زمان بازگش��ايی پاکت ها: س��اعت 10 صبح روز دوش��نبه مورخ  14/ 1۳9۶/12  
واقع در نشانی مناقصه گزار

6- خريد اسناد: متقاضيان شرکت در مناقصه مي توانند پس از واريز مبلغ 500/000 
  IR ۳1010000 40010۳9۸0400۶0۸۷ ريال )غير قابل استرداد به شماره حساب شبا
با کد شناسه شماره ۳۷۷0۳9۸۸220۳900۸0000000000110۳  بصورت پايا به خزانه 
بانک مرکزی از طريق سامانه ستاد( در زمان مهلت دريافت اسناد )رديف1- 5 آگهي( به 

آدرس اينترنتی www.setadiran.irمراجعه و اسناد مناقصه را دريافت نمايند.
7- فيش/ رس��يد پرداخت مبلغ 500/000 ريال خريد اس��ناد به همراه پاکت الف به 

دبيرخانه کميسيون معامالت شرکت تحويل گردد.
8- مراحل برگزاری مناقصه از طريق درگاه س��امانه تدارکات الکترونيکی دولت 
ب��ه آدرس www.setadiran.irانج��ام خواهد ش��د و الزم اس��ت مناقصه گران در 
صورت عدم عضويت قبلی، مراحل ثبت نام در سايت مذکور و دريافت گواهی امضای 
الکترونيکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاريخ انتشار مناقصه در سامانه 

روزدوشنبه مورخ 1۳9۶/11/2۳ می باشد.
9- ساير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج مي باشد.

م/الف۳۸۳2

اصالحيه آگهی مناقصه عمومی شماره 96/68/م
شرکت سهامي پشتيباني

 امور دام کشور

نوبت اول

روابط عمومی

"آگهي ابالغ اوراق مالياتي"
در اجراي ماده 208 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه سال 1366 بدينوسيله برگ قطعی مالياتي با مشخصات زير به مودی ذيربط ابالغ مي گردد تا ظرف 30 روز از     

تاريخ درج اين آگهي به اداره امور مالياتي مربوطه مراجعه و نسبت به حل و فصل پرونده و تسويه حساب مالياتي اقدام نمايند. در غير اينصورت طبق موازين قانوني اقدام 
خواهد شد.

شماره رديف
شماره برگ نام مودی  پرونده

قطعی
تاريخ برگ 

قطعی
عملکرد 

سال
منبع 

مالياتي
درآمد مشمول 
ماليات)ريال(

اصل بدهی 
مالياتی)ريال(

واحد 
نشاني اداره امور مالياتيمالياتي

شهرری میدان نماز ک ش امرایی363232145212010412000942مشاغل7825496/11/1489مهدی مهدی11414
        

م/الف3868

اداره روابط عمومی امور مالياتي شهر و استان تهران
wwww.tejaratonline.ir

آخرين اخبار و تحليل روز 

اقتصادي را در پايگاه اينترنتي 

تجارت آنـالين بخوانيد

اميدوارم نظم تاکتيکي داشته باشيم

ايران رقابت در باالترين سطح فوتبال را مي داند

سرمربي استقالل تاکيد کرد که به خوبي الريان را مي شناسد و به دنبال کسب پيروزي 
در قطر است. در يکي از ديدارهاي حساس هفته نخست ليگ قهرمانان آسيا استقالل 
در قطر بايد به مصاف الريان برود. وينفرد ش��فر س��رمربي اس��تقالل در نشس��ت خبري 
قبل از اين ديدار گفت: بسيار خوشحالم که قرار است در ليگ قهرمانان آسيا با استقالل 
رقابت کنيم. بازي سختي پيش رو داريم و اگر بتوانيم به پيروزي برسيم بسيار خوشحال 
خواهيم شد. او ادامه داد: الريان را به خوبي مي شناسيم. آنها تيم خوبي هستند و بازيکنان 
با کيفيتي در اختيار دارند اما ما هم تيم خوبي هس��تيم و به دنبال کس��ب س��ه امتيازيم. 
الري��ان تي��م خوب��ي اس��ت ک��ه در ليگ قطر هواداراني هم دارد. ب��ا اين  حال بايد بگويم 
همان طور که منتظري گفت، ما تيم خوبي هس��تيم و بازيکنان و روحيه بس��يار خوبي 
داريم. ما براي برد بازي مي کنيم نه چيز ديگر مثل مس��اوي. ش��فر ادامه داد: وقتي تيم 
من به داخل زمين مي رود براي سه امتياز و کسب پيروزي است. با تمام قدرت به زمين 
مي رويم و اميدوارم نظم تاکتيکي را در طول 90 دقيقه داشته باشيم تا بتوانيم برنده از 

زمي��ن خ��ارج ش��ويم. همان طور که منتظري گف��ت ما بازيکنان جوان و با تجربه اي در 
استقالل داريم. بايد ببينيم چه اتفاقي مي افتد. از حضور در ليگ قهرمانان آسيا خوشحالم. 
اين رقابت ها، بازي هاي بسيار خاص و ويژه اي است و انگيزه زيادي بازيکنان دارند تا 

عملکرد خوبي ارائه دهند.
س��رمربي اس��تقالل درباره ش��ناختش از ليگ امارات و قطر، بيان کرد: زماني که من در 
امارات بودم، چيزي حدود 10 تا 20 هزار تماش��اگر بازي هاي ما را از نزديک مي ديدند 
اما االن اين عدد به سه تا چهار هزار نفر رسيده است. من نمي دانم مشکل از کجا است. 
ولي قطر زمين تمرين و امکانات بسيار خوبي دارد. من براي قطر در راه برگزاري جام 
جهاني 2022 آرزوي موفقيت مي کنم. شايد عده اي از اين اتفاق خوشحال نبودند ولي 
اين مهم نيست. من از اين بابت خوشحالم و بايد بگويم فوتبال را دوست دارم. تيم هاي 
خوبي در ليگ قطر بازي مي کنند، مثل الس��د که چند س��ال پيش قهرمان آس��يا ش��د. در 

کل امکانات و تيم هاي خوبي در قطر وجود دارد.

کريستيانو رونالدو در مصاحبه با گل، از پرتغال به عنوان تيمي مدعي براي قهرماني 
دنيا نام نبرد.

به نقل از ورزش س��ه، رونالدو از طرف س��ايت گل به عنوان بهترين بازيکن فصل 
گذشته فوتبال اروپا برگزيده شد. او امروز اين جايزه را دريافت کرد و در مصاحبه اي 

اختصاصي به صحبت در مورد رئال و تيم ملي پرتغال پرداخت.
رونال��دو ک��ه خود را مهياي مصاف حس��اس برابر پ��ي اس جي مي کند گفت: برابر 
تيمي با بازيکنان بس��يار با کيفيت بازي داريم و احترام زيادي نيز براي ش��ان قائل 
هس��تيم ولي ما ثابت کرده ايم که رئال يک گروه متحد و همدل اس��ت که تجربه 
بااليي در ليگ قهرمانان دارد. مي دانيم که براي گذر از سد پي اس جي، بايد کامال 

متمرکز باشيم و دو بازي بسيار خوب را به نمايش بگذاريم.
ه��م م��ن و ه��م ديگر هم تيمي هايم س��خت تمرين مي کنيم. گاهي اوقات اوضاع 
خ��وب پي��ش نم��ي رود مث��ل همين فصل ولي تجربه به من ثابت کرده اس��ت که 
در چنين مواقعي بايد س��خت تر و بيش��تر تمرين کرد. اين تنها راه درس��ت کردن 

اوضاع است.
جام جهاني: از نظر من، پرتغال ش��انس قهرماني ندارد و اس��پانيا، آلمان، فرانس��ه، 
آرژانتين و برزيل، مدعيان اصلي قهرماني هستند. در گروه ما تيم هاي خوبي حضور 
دارند. اعتقاد دارم که مراکش و ايران، رقابت در باالترين س��طح فوتبال را بلدند و 

کار ما برابر اين تيم ها ساده نخواهد بود.

شفر: براي پيروزي به ميدان مي رويم نه مساوي

رونالدو پس از دريافت جايزه گل 50؛


