» گوناگون

بازگشت پرسپوليس به صدر

تيم پرسپوليس با کسب پيروزي برابرسايپا به صدر جدول
صعود کرد .ديداراين دو تيم ديروز در ورزشگاه تختي برگزار
شد که اين ديداردرپايان با نتيجه  ۲بر صفر به سود شاگردان
برانکو به پايان رسيد.گل هاي پرسپوليس توسط کنعاني
زادگان گل به خودي و عليپور به ثمر رسيد .پرسپوليس با
اين پيروزي ۲۳امتيازي شد و جاي تيم پارس جنوبي در
صدر جدول را گرفت.

»

ملي پوش سابق فوتبال گفت :خيلي ها از بازگشت من ناراحت هستند چون مي دانند انسان ُرکي
هستم و هر حرفي در دلم باشد راحت ميزنم.کعبي با اشاره به افت فاحش فوتبال اهواز گفت:
فوتبال خوزستان هميشه درگذشته ملي پوشان زيادي داشت .دوره اي که خود ما درفوالد بازي
مي کرديم  6ملي پوش همزمان بوديم .اما سال هاي زيادي است که فوتبال خوزستان آنقدر افت
کرده که حتي يک ملي پوش هم ندارد.وي اضافه کرد :دالل ها آنقدربه فوتبال خوزستان نفوذ
کرده اند که شانسي براي احياي اين فوتبال باقي نگذاشته اند .هميشه گفتهام فوتبال خوزستان تا
 ۳۰۰سال ديگر ممکن نيست  ۷ملي پوش همزمان داشته باشد .اين هم حاصل نفوذ دالل ها به
فوتبال اهوازاست.وي گفت :چرا ستارهها بايد از خوزستان فراري باشند؟ چرا امثال من و پژمان بايد
بيرون بازي کنيم و بازيکني مثل مبعلي را با هزاران خواهش و التماس به اهواز ببرند .چون آنقدر
دالالن بازيکنان غير خوزستاني روي زمين مانده را به فوتبال خوزستان آورده اند که ديگر جايي

نانگ:

ميالد زنيدپور که در روزهاي گذشته درتمرينات گسترش فوالد
حاضر ميشد ،ديروز با حضور در هيئت فوتبال استان آذربايجان
شرقي قراردادش را با اين تيم ثبت کرد.

ديدارتيم هاي فوتبال پديده وفوالد درهفته يازدهم ليگ برترديروز
درمشهد برگزار شد و با نتيجه  ۲بر  ۲به پايان رسيد.گلهاي تيم
فوالد را مريدي وعاشوري به ثمررساندند .قاسمي نژاد و خلعتبري
نيز براي تيم پديده گلزني کردند.

حمايت دولت ازسرخابي ها

مهاجم پارس جنوبي معتقد است مهاجم محروم
پرسپوليس بازيکن فوقالعادهاي است و ليگ برتر به
او نياز دارد .نانگ درباره مصاف پارس مقابل سپيدرود
اظهار داشت :سپيدرود تيم کوچکي نيست و ما انتظار
يک مسابقه سخت را داريم .در فوتبال ديگر تيم کوچکي
وجود ندارد و اين را در بازي رئال مادريد مقابل خيرونا
درالليگا ديديم .درهر صورت اگرهمان بازي را که مقابل
ذوبآهن ارائه کرديم برابر سپيدرود هم به نمايش

سخنگوي دولت از پرداخت بدهي دو تيم استقالل و پرسپوليس
خبر داد و گفت :اجازه نمي دهيم اين دو باشگاه دچار مشکل
شوند .نوبخت گفت :استقالل و پرسپوليس سرمايه هاي ورزش
کشورهستند و ما اجازه نمي دهيم اين دو باشگاه که ميليون ها
هوادار دارند دچار مشکل شوند.

محمودي:

واليبال بي محابا جوان نشود
مليپوش پيشين واليبال ايران با تاکيد براينکه نبايد بي محابا
تصميم به جوانگرايي در تيم ملي گرفته شود ،گفت :تغييرات
بايد به صورت تدريجي اعمال شود.بهنام محمودي اظهار کرد:
شرايط تيم ملي بسيارخوب است واين روند بايد ادامه پيدا کند.
کوالکوويچ يکي از بزرگترين مربيان دنياست که ميتوانيم ازدانش
او همچنان بهره ببريم.

مکوندي درکره قهرمان شد
سومين روزاز رقابتهاي وزنه برداري باشگاههاي آسيا و آسيا
کاپ ديروز در وزن  ۸۵کيلو با حضور  ۱۱شرکت کننده در
کره جنوبي برگزارشد.وعلي مکوندي از تيم مناطق نفت خيز
جنوب خوزستان با کسب  ۴مدال طال و يک برنز در جايگاه
نخست ايستاد.

خت 96/8/4-64

خت96/8/2-60
خت 96/7/29-40

بدون پيشپرداخت
فقط جهت دادگاههاي تهران و شهرستان
از  20ميليون تا ميليارد
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برانکو درنشست خبري بعد از بازي سايپا و پرسپوليس
که با پيروزي  2بر صفر تيمش همراه بود ،گفت :خيلي
راضي و خوشحال هستيم ازاين برد چرا که اين بازي
براي ما خيلي سخت و مهم بود .انتظار اين برد را
داشتيم و به دليل اين برد به بازيکنانم تبريک ميگويم.
وي اظهارداشت :دراين هفتهها بازيهاي خيلي سختي
داشتيم و يک دوره دشوارو خستهکننده را پشتسر
گذاشتيم .از نيمهنهايي ليگ قهرمانان آسيا تا مسابقه
دربي فشار بااليي روي تيم بود که البته ما اين دوره را
عالي پشت سر گذاشتيم .برانکو ادامه داد :حريف ما
هم تالش ميکرد که بازي را برگرداند و ما ميدانستيم
که نتيجه  2بر صفر اص ًال نتيجه مطمئني نيست و به
همين دليل دنبال گلهاي بعدي بوديم تا حريف را
ناکاوت کنيم .منسجم بازي کرديم و اجازه گلزني
به حريف نداديم .حاال منتظر هستيم تا در تعطيالت
بچهها استراحت و ريکاوري کنند و آماده بازيهاي

بگذاريم ،به سه امتياز اين ديدار ميرسيم.وي درمورد
عملکرد شگفتانگيز پارس درليگ واينکه آيا اين تيم
ميتواند در پايان فصل به قهرماني ليگ برسد ،گفت:
راه قهرماني بسيار بسيار طوالني است .ما اکنون به
پنج بازي پاياني نيمفصل اول ليگ ميانديشيم و
سپس بايد ببينيم چه اتفاقي در ادامه رخ ميدهد.
نانگ درباره دور شدنش از صدر جدول آقاي گلي
ليگ برتر با وجود محروميت طارمي تصريح کرد:
متأسفانه درهفتههاي گذشته مصدوم شدم ،اما هدف
من براي ليگ امسال به ثمررساندن  15گل است
که به اين هدفم خواهم رسيد .هنوزبازيهاي زيادي
را پيش رو داريم و نگرانياي دراين رابطه ندارم.وي
افزود :البته بايد بگويم از بدشانسي ديگران خوشحال
نميشوم و براي طارمي آرزوي موفقيت ميکنم.
پرسپوليس و ليگ برتر به طارمي نياز دارند ،چون
او بازيکن فوقالعادهاي است.

اين موضوع به گوش کنفدراسيون فوتبال آسيا برسد
با عنوان عدم صداقت با باشگاههاي متخلف برخورد
جدي صورت خواهد گرفت.حاجيبيگي عضو هيئت
مديره پرسپوليس درخصوص بحث کنار گذاشتن
باشگاههاي ايراني از ليگ قهرمانان آسيا و بخصوص
پرسپوليس و اينکه وضعيت اين باشگاه براي حضور
در فصل آينده اين رقابتها چطور خواهد شد ،گفت:
هر روز يک خبر و يک طلبکار جديد پيدا ميشود و

فالح:

ميبينيد که چه غائلهاي براي هواداران به راه افتاده
اما به آنها ميگويم که خيالشان راحت باشد چرا که
اين مسئله حل خواهد شد و پرسپوليس فصل آينده
در ليگ قهرمانان آسيا حضور خواهد داشت.وي افزود:
ما سوابق و مدارکي که در اين خصوص وجود داشت
بيرون آورديم و حتي مشخص شد برخي که مدعي
طلب از پرسپوليس هستند قب ًال پولهايشان را گرفتهاند.
از اين افراد خواستيم که کتباً به باشگاه اعالم کنند که

بعدي شوند.سرمربي پرسپوليس درخصوص دعوت 6
بازيکن اين تيم به تيم ملي در پاسخ به اين پرسش
که آيا اين غيبت بازيکنان به تيم شما ضربه ميزند
يا خير ،گفت :با شرايطي که به وجود ميآيد کاري
از دست ما ساخته نيست .متأسفانه بشار رسن را هم
کناراين  6بازيکن دراختيار نداريم .چون تيم ملي
عراق با قطر و سوريه بازي دارد اما براي بازيکناني
که ميمانند برنامه داريم.

طلبي از پرسپوليس ندارند .خوشبختانه تعداد کمي از
اين طلبکاران باقي مانده و طي يکي دو روز آينده اين
مسئله حل خواهد شد .و جاي نگراني وجود ندارد و با
تالش مديرعامل و ساير اعضاي هيئت مديره اين مشکل
برطرف خواهد شد.عضو هيئت مديره در پاسخ به اين
سوال که با اين حساب اين باشگاه فصل آينده قطعاً
در ليگ قهرمانان آسيا حضور دارد ،اظهارداشت :بله ما
هم ميتوانيم مجوز پروانه حرفهاي را بگيريم و هم در
ليگ قهرمانان آسيا حضور خواهيم داشت .البته شايد
برخيها طلبهاي قابل توجهي از پرسپوليس داشته
باشند که در تالش هستيم با آنها به توافق رسيده و
با دادن چک يا سفته چند ماه ازآنها مهلت بگيريم.
در اين زمينه جاي نگراني وجود ندارد و ما عمده
مشکالت را رفع کردهايم.وي در مورد اينکه قرارداد
برانکو در پايان فصل به پايان ميرسد و درنهايت
تکليف تمديد قرارداد با اين مربي چه خواهد شد؟
خاطرنشان کرد :ما هنوز براي انجام اين کار فرصت
داريم .در مجموع هيئت مديره از برانکو و عملکردش
رضايت دارد هرچند که اواز ما خواستههايي هم دارد
که بايد آنها را گوش کرد.

تاريخ انتشار96/8/10 :

د ت96/8/10 :

متخصص در حمل مبلمان و اثاثيه منزل
با بسته بندي و بيمه ،شهر و شهرستان
كاميون و وانت با  70سال سابقه

رئيس اداره سوم اجراي اسناد رسمي  -نقيبي

مالف16850 :

خ ت96/8/10-86

باستـان بـار
09121020771

66921112-5

خت 96/5/7-174

آگهي فقدان سند مالكيت
آقاي سعيد طالبلو با اعالم گم شدن سند مالكيت ملك مورد
آگهي با تسليم استشهاديه گواهي امضاءشده ذيل شماره 20491
  1396/7/25دفترخانه  571تهران تقاضاي صدور المثني سندمالكيت را نمودهاند كه مراتب در اجراي ماده  120آييننامه قانون
ثبت به شرح زير آگهي ميگردد:
 -1نام و نام خانوادگي :آقاي سعيد طالبلو مالك ششدانگ
 -2شماره پالك 2 :فرعي از  2272اصلي بخش  4ثبت تهران
 -3علت گم شدن :سهلانگاري
 -4خالصه وضعيت مالكيت :سند مالكيت ششدانگ يك باب خانه
شماره  2فرعي از  2272اصلي واقع در بخش  4ثبت تهران به مساحت
 252مترمربع ذيل دفتر الكترونيكي  13952301042021876چاپي
 297602به نام سعيد طالبلو ثبت و صادر شده و در رهن و بازداشت
نميباشد .لذا با توجه به اعالم فقدان سند مالكيت ملك فوقالذكر و
درخواست صدور المثني آن مراتب اعالم تا هر كس نسبت به ملك
مورد آگهي معامله كرده كه در قسمت چهارم اين آگهي ذكر نشده
يا مدعي وجود سند مالكيت نزد خود ميباشد بايد تا ده روز پس
از انتشار آگهي به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه
اصل سند مالكيت يا سند معامله تسليم نمايد و اگر ظرف مهلت
مقرر اعتراض نرسد و يا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت يا
سند معامله ارائه نشود اداره ثبت المثني سند مالكيت را طبقه
مقررات صادر و به متقاضي تسليم خواهد كرد.
نشاني ثبت محل :خيابان شيخ هادي نرسيده به خيابان جمهوري نبش
كوچه رجببيگي پالك  366اداره ثبت اسناد و امالك مولوي

اميد ملك  -رئيس اداره ثبت اسناد و امالك مولوي تهران
مالف16859 :
تاريخ انتشار 96/8/10 :د ت96/8/10 :

مديرعامل باشگاه فجر سپاسي اخبار اخير در مورد انتقال بازيکن به
تراکتورسازي را تکذيب کرد .فالح گفت :صحبتهاي اينچنيني اصال
صحت ندارد .من در اين رابطه چيزي نشنيدم و طبيعي است که اين
اتفاق هرگز نخواهد افتاد ،ما به بازيکنانمان نياز داريم و عالوه برآن نيز
ما سپاه فجرهستيم و تراکتورسازي سپاه عاشورا و نميتوانيم بازيکن
به هم منتقل کنيم.

داورزني :

خطري فوتبال را تهديد نمي کند
معاون توسعه ورزش قهرماني وزارت ورزش با اشاره
به برطرف شدن مشکل بدهي پرسپوليس ،استقالل
و تراکتورسازي گفت :خطري سهميه اين تيم ها
در ليگ قهرمانان را تهديد نمي کند .داورزني
گفت :با تدبير اتخاذ شده و رفع اشکاالت مورد
کنفدراسيون فوتبال آسيا هيچ خطري سهميه هاي
ايران در ليگ قهرمانان آسيا را تهديد نمي کند،
تمام مشکالت و بدهي بهوجود آمده حاصل خطاها و سوء مديريت هاي
 ۱۵سال اخير است .وي يادآور شد :کار بزرگي صورت گرفته است و با
هدايت و حمايت وزير و نظارت دقيق فدراسيون فوتبال و به خصوص
همت و تدبير مديران عامل باشگاه هاي استقالل ،پرسپوليس و تراکتور
سازي ظرف چند هفته اخير  ،موضوع مشکالت و بدهي زياد اين تيم ها
با کمک حاميان مالي حل خواهد شد و ديگر بحثي تحت عنوان
محروميت و از دست دادن سهميه فوتبال اين باشگاهها درليگ قهرمانان
آسيا موضوعيت ندارد.

تفتيان:

 به مدال المپيک فکر مي کنم
ملي پوش دووميداني ايران با بيان اينکه رسيدن به سکوي قهرماني
المپيک آرزويش است ،گفت :مي خواهم در توکيو به آنچه استحقاق
ايران و ايراني است ،دست يابم .تفتيان گفت :هدف اصلي ،حضور
مقتدرانه دررقابتهاي آسيايي سال آينده است .کسب نتيجه و عنوان
در اين رقابت ها اهميت زيادي برايم دارد .وي گفت :رؤياي هر فردي،
رسيدن به طالي المپيک است؛ لحظهاي نيست که به اين رؤيا فکر
نکنم .ميخواهم سقف مدالهاي ايران را بشکافم و به آنچه استحقاق
دارم دست يابم.

آگهي موضوع ماده  3قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و
ساختمانهاي فاقد سند رسمي
نظر به اينكه هيات موضوع تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و
ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك
تهرانپارس به موجب راي صادره به شماره -139660301079000929
 96/06/28تصرفات مفروزي و مالكانه آقاي محمدعلي ميرزاخان فرزند
غالمحسن داراي شماره ملي  1062987136متقاضي پرونده كالسه
 1395114401079000162در قسمتي از پالك ثبتي  553فرعي از 88
 اصلي واقع در تهرانپارس بخش  11تهران به مساحت  205مترمربعاز ششدانگ مورد ثبت كه در مالكيت مسلم حيدري بوده است ،محرز
و اعالم راي نموده است لذا مفاد راي صدرالذكر به استناد ماده  3قانون
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
در دو نوبت به فاصله پانزده روز در (اين) روزنامه آگهي ميگردد تا
در صورتي كه شخص يا اشخاص ذينفع به راي صادره اعتراض داشته
باشند از تاريخ انتشار اين آگهي تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت
اسناد و امالك تهرانپارس تسليم و رسيد دريافت دارند .مضافا اينكه
معترض بايد ظرف يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم
دادخواست به دادگاه عمومي محل وقوع ملك نمايد و گواهي تقديم
دادخواست را به اين اداره تحويل نمايد .در اين صورت اقدامات اداره،
موكول به ارائه حكم قطعي دادگاه است و در صورتي كه اعتراض در
مهلت قانوني واصل نگردد يا معترض ،گواهي تقديم دادخواست به
دادگاه عمومي محل وقوع ملك را ارائه نكند اداره ثبت محل مبادرت
به صدور سند مالكيت نمايد ،بديهي است صدور سند مالكيت مانع از
مراجعه متضرر به دادگاه نميباشد.
داود صانعي  -رئيس اداره ثبت اسناد و امالك تهرانپارس
تاريخ انتشار نوبت اول96/7/25 :
تاريخ انتشار نوبت دوم96/8/10 :
د ت96/8/10 :
مالف16303 :

خ ت96/8/10-87

اهداي
خون
اهداي
زندگي

خبر »

به تراکتور بازيکن نميدهيم

آگهي مزايده اموال غيرمنقول (اسناد رهني)
آگهي مزايده مال غيرمنقول پرونده اجرايي كالسه  -2281ه  3 -و 9001165
ششدانگ يك دستگاه آپارتمان واقع در ضلع جنوبي طبقه همكف به مساحت  41/05مترمربع قطعه  2تفكيكي از پالك شماره  3957فرعي از  137اصلي مفروز و
مجزي شده از فرعي از اصلي مذكور واقع در بخش  12تهران به انضمام ششدانگ يك باب انباري به مساحت  2/30مترمربع قطعه  2تفكيكي واقع در زيرزمين ذيل
ثبت  169426دفتر امالك جلد  706صفحه  143ثبت و معالواسطه به سيدرحيم هاشمي انتقال يافته محدود به حدود :حدود آپارتمان :شماال در سه قسمت اول ديواري
است اشتراكي با قطعه اول مورد تفكيك و دوم كه شرقي است درب و ديواري است و سوم ديواري است به راهپله مشاعي* شرقا ديواري است به راهپله و راهرو مشاعي
جنوبا در دو قسمت اول پنجره و ديواري است به تراس مشاعي و دوم پنجره و ديواري است به حياط مشاعي * غربا ديواري است به قطعه  1918تفكيكي  -كف با سقف
طبقه تحتاني و سقف با كف طبقه فوقاني اشتراكي است حدود انباري :شمال ديواري است اشتراكي با انباري شماره يك * شرقا ديواري است به قطعه  1920تفكيكي
* جنوبا ديواري است اشتراكي با انباري شماره سه * غربا درب و ديواري است به محوطه مشاعي زيرزمين كف روي عرصه و سقف با كف فوقاني اشتراكي است و برابر
سند رهني  77/09/29-2889دفترخانه  489تهران در رهن بانك تجارت قرار گرفته كه به علت عدم ايفاي تعهد منجر به صدور اجرائيه تحت شماره  - 2281ه 3 -
و  9001165شده است و برابر نظريه مورخ  94/12/26كارشناس تجديدنظر آدرس ملك به شرح ذيل است تهران شهرك مشيريه خيابان صالحي كوچه آبان شرقي
(شهيد حسن همتآبادي) پالك  9واحد  2ساختمان در يك قطعه زمين شمالي در  5طبقه با اسكلت فلزي با قدمت حدود  17سال ميباشد در زيرزمين پاركينگهاو
انباريها قرار گرفته است طبقات همكف اول دوم و سوم هر كدام دو واحد مسكوني و جمعا مشتمل بر  8واحد مسكوني ميباشد نماي اصلي ساختمان آجر سهسانتي
كف راهپله و پاگردها از سنگ ميباشد .دسترسي پاركينگها از خيابان جنوبي و از طريق رمپ ميباشد ساختمان داراي حياط با كف موزاييك و ديوار آجر سهسانت
آيفون معمولي و فاقد آسانسور ميباشد .آپارتمان فوق واقع در ضلع جنوبي طبقه همكف مشتمل بر سالن نشيمن و پذيرايي سرهم يك اتاق خواب آشپزخانه سرويس
بهداشتي و حمام ميباشد در ورودي آپارتمان و درهاي داخلي چوبي معمولي كف آپارتمان از سراميك پنجرهها فلزي با شيشه تكجداره كابينتهاي آشپزخانه فلزي
پوشش ديوار سالن اتاق خواب و سقف فضاهاي اصلي رنگآميزي شده كف سرويس بهداشتي و حمام سراميك و ديوار آنها و آشپزخانه كاشيكاري شده است سيستم
گرمايش بخاري و تامين آب گرم از طريق آبگرمكن صورت ميگيرد سيستم سرمايش آن كولر آبي ميباشد واحد داراي انشعاب آب و گاز مشترك برق مستقل است
و به مبلغ  785000000ريال (هفتصد و هشتاد و پنج ميليون ريال) ارزيابي شده است و جهت وصول طلب بانك و حقوق دولتي كالسه فوقالذكر در روز دوشنبه مورخ
 96/8/29از ساعت  9الي  12ظهر در محل اداره سوم اجراي اسناد رسمي واقع در تهران چهارراه جهان كودك ساختمان معاونت اجراي اسناد رسمي استان تهران
سالن مزايده از طريق مزايده حضوري به فروش ميرسد و مزايده از مبلغ  785/000/000ريال (هفتصد و هشتاد و پنج ميليون ريال) شروع و به باالترين قيمت كه
خريدار داشته باشد فروخته خواهد شد شركت در جلسه مزايده براي عموم آزاد است و فروش كال نقدي است چنانچه روز تعيين شده با تعطيل رسمي مصادف گردد
روز بعد از تعطيل جلسه مزايده در همان ساعت و مكان تشكيل خواهد شد طالبين وخريداران ميتوانند جهت شركت در مزايده در وقت مقرر با ارائه چك تضميني
بانك ملي به مبلغ پايه در جلسه مزايده به نشاني فوق شركت نمايند ضمنا بدهيهاي مربوط به آب ،برق ،گاز اعم از حق انشعاب و اشتراك و مصرف و نيز بدهي مالياتي
و عوارض شهرداري و غيره كه رقم قطعي آنها براي اين اداره معلوم نشده به عهده برنده مزايده است و تنظيم سند انتقال موكول به ارائه مفاصاحسابهاي دارايي و
شهرداري و ...خواهد بود مورد مزايده با توجه به نامه بستانكار بيمه ميباشد.

خت 96/8/8-78

تلفن 665   665   52-4

خ ت96/8/9-80

(مشاوره رايگان)
مشاوره و وكالت در دعاوي :حقوقي،
كيفري ،خانواده ،طالق ،مطالبه چك و
سفته وثبت شركت و تغييرات
(با مجربترين وكالي پايه يك دادگستري)
مشاوره :شنبه تا چهارشنبه ساعت  10الي  19عصر

کسب  3امتيازازسايپا سخت و مهم بود

خيال هواداران راحت ،پرسپوليس ازآسيا حذف نمي شود

عضو هيئت مديره تيم پرسپوليس گفت :اگر اسپانسر
پيشين باشگاه ادعا ميکند که پرسپوليس از اين
اسپانسر طلبي ندارد مجبور ميشويم اسناد و مدارکي
را منتشرکنيم تا ادعاي ما اثبات شود.در حاليکه تب و
تاب حذف احتمالي نمايندگان ايران در ليگ قهرمانان
آسيا سايه سنگيني برسر فوتبال و عالقهمندان به آن
انداخته اما  ۴باشگاه ايراني در تالش هستند تا با فراهم
کردن مدارک الزم جواز حضوردرمسابقات ليگ قهرمانان
آسيا در فصل آينده را به دست بياورند .اين در حالي
است که به اشتباه عنوان شد که اين باشگاهها بايد با
طلبکاران خود تسويه حساب کنند اما اصل موضوع
چيز ديگري است .طبق ضرباالجلي که کنفدراسيون
فوتبال آسيا به باشگاههاي ايراني داده آنها بايد تا رسيدن
به روز مورد نظر ليست طلبکاران خود را مشخص کرده
و به کنفدراسيون آسيا اعالم کنند .در صورتيکه اين
اتفاق بيفتد کنفدراسيون فوتبال آسيا مجوز صدور
پروانه حرفهاي را براي اين باشگاهها تأييد ميکند اما
در صورتيکه باشگاهها تا تاريخ مورد نظر اين ليست
را ارائه دهند اما بعد از اين تاريخ طلبکار يا طلبکاراني
مدعي داشتن طلب از اين باشگاهها داشته باشند و

سنـد تهـران
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ورزش 11

حاج يبيگي:

وثيــقـه و ضـامـن
 300ميليون
به باال سند جهت
دادگاه موجود است
09124623217
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فوتبال
خوزستان را
نابود کردند

برانکو:

درفوتبال ديگر تيم کوچکي وجود ندارد

تيم پديده درخانه متوقف شد

بهنام برزاي درخصوص زمان حضورش در تمرينات استقالل گفت:
قراراست امروز تکليفم مشخص شود .احتماال قراردادم را به زودي
ي بندم و در تمرينات شرکت ميکنم.
م

کعبي:

چهارشنبه  10آبان 1396
 12صفر -1439اول نوامبر - 2017سال سي و دوم-شماره 9073

زنيدپور به گسترش پيوست

برزاي :به استقالل باز مي گردم

براي ما خوزستاني ها باقي نميماند.کعبي تصريح کرد :من دو سال از فوتبال دور بودم و خيليها
خوشحال بودند .اما من با تالش خودم به فوتبال برگشتم و حاال خيليها ناراحت هستند و چشم
ندارند بازگشت مرا به فوتبال ببينند .چون از من ترس و واهمه دارند .مي دانند حسين کعبي انسان
ُرکي است ،نقطه ضعف ندارد و ازهيچ کس واهمه ندارد و حرفش را مي زند .من االن هم حرفهاي
زيادي براي گفتن دارم .اما االن همه تمرکزم را براي تيم سپيدرود گذاشتهام و موفقيت اين تيم .اين
حرفها در دل من امانت مي ماند تا به وقتش آنها را بيان کنم.بازيکن تيم سپيدرود بيان داشت :به
دليل مصدوميت نميتوانم تيمم را در بازي مقابل پارس جنوبي همراهي کنم ،اما براي تيمم آرزوي
موفقيت ميکنم .من سالهاي زيادي فوتبال بازي کردم و خاطرات تلخ و شيرين زيادي از فوتبال
دارم .به جرات ميگويم اگر بخواهم يک روز کتاب فوتبالم را بنويسم در آن قيد ميکنم که بهترين
خاطرات فوتباليام مربوط به همين دو سالي مي شود که در رشت هستم.

پرواز ماهان

