» گوناگون

بسکتبال با ويلچر پيروز شد

درادامه رقابتهاي آزاد بسکتبال با ويلچر درتايلند ،تيم بانوان
مقابل حريف تايلندي خود به ميدان رفتند و با نتيجه  47بر 42
پيروز شدند.تيم ايران ،در دو ديدار پيشين خود با تيمهاي ملي
الئوس و کامبوج نيزبه پيروزي رسيده بود.

هشدار به فوتباليست فوالد

»

عضو شوراي فني تيمهاي ملي کشتي آزاد معتقد است کاهش  ۲ميليارد توماني از بودجه
کشتي از سوي کميته ملي المپيک به بهانه پرداخت به ديگر رشتهها دربازيهاي آسيايي جواب
نداد.ابراهيم جوادي با انتقاد از کاهش بودجه فدراسيون کشتي از  ۴ميليارد به  ۲ميليارد
تومان گفت :به اين بهانه از بودجه کشتي که پرافتخارترين رشته بازيهاي آسيايي بود کم
کردند ،اما همه ديدند همان رشته هايي که به قول آقايان بايد بيشتر حمايت مي شدند
هيچ دستاوردي به جز شکست و ناکامي نداشتند.وي تصريح کرد :کاهش بودجه و
مشکالت اين تصميم ناعادالنه وغيرمنطقي ازيک سو و لغو برخي تورنمنت هاي بين المللي
و تدارکاتي تيم هاي ملي به دليل افزايش قيمت دالر و بليت هواپيما و قطع تخصيص
ارزمبادله اي از سوي ديگربه فدراسيون کشتي فشار زيادي وارد کرده است .ولي باز شاهد
آن هستيم که موفقيت هاي سريالي کشتي گيران ادامه دارد و باز هم با تمام سختي ها به

ژاوي:

مهاجمي که با استقالل قراردادي نبسته ،عليه اين باشگاه به فيفا
شکايت کرده است .فصل گذشته گومز مهاجم پرتغالي به ايران
آمد تا جذب تيم استقالل شود .او در تستهاي پزشکي آبيپوشان
شرکت کرد اما نهايتاً با استقالل به توافق نرسيد و پس از رفتن
از ايران ،به تيم بلننزه پرتغال پيوست.

بي توجهي
به کشتي
لطمه مي زند

ورزش 11

منصوريان:

فوتباليست هاي ايراني واقع ًا قدرتمند هستند

هافبک اسپانيايي السد از تجربه بازي در ورزشگاه
آزادي که به گفته او جوي فوقالعاده داشته ،لذت
برده است.ژاوي با ابرازرضايت ازعملکرد السد دربازي
رفت ازمرحله يکچهارم نهايي ليگ قهرمانان آسيا
مقابل استقالل در آزادي گفت :به نظرم ما بازي
خيلي خوبي را مقابل استقالل به نمايش گذاشتيم،
اما هنوزيک بازي ديگر باقي مانده است وحتي ممکن
است بازي به وقتهاي اضافه کشيده شود .درفوتبال

مورينيو به زندان نمي رود!
سرمربي تيم منچستريونايتد به دليل دو مورد فرار مالياتي در زمان هدايت
رئال مادريد به يک سال حبس محکوم شده است.با اين حال مورينيو
قرارنيست به زندان برود ،چراکه طبق قانون اسپانيا محکوميتهاي کمترازدو
سال به حالت تعليق درميآيد ،بنابراين مورينيو ميتواند با پرداخت 1/78
ميليون پوند از مجازات حبس فرارکند.

قهرمان به چک مي رود
قهرمان پرتاب بازيهاي آسيايي  ،درمسابقات اوستراوا چک شرکت ميکند.
طبق برنامه ريزيهاي صورت گرفته احسان حدادي قراراست روز ۱۷
شهريور در مسابقات جام قارهاي جمهوري چک حضور يابد.

وزنهبرداران معلول در ژاپن
تيم ملي وزنهبرداري معلوالن که خود را براي بازيهاي پاراآسيايي جاکارتا
آماده مي کند ،براي شرکت در مسابقات آسيا و اقيانوسيه راهي ژاپن
شد.اين تورنمنت به منظور آماده سازي وزنهبرداران براي شرکت در بازيهاي
پاراآسيايي است .اين رقابت ها از روز  17شهريور برگزار مي شود.

نكته »

با طال از دنياي قهرماني خداحافظي مي کنم

نميشود حدس زد که چه اتفاقاتي خواهد افتاد.
وي تصريح کرد :ميدانيم که تيم خيلي خوبي
داريم .اين فصل ما بازيکنان خوبي جذب کردهايم
ازجمله گابي ،جونگ وچند بازيکن قطري .به نظرم
ما توانايي رقابت با ديگرتيمهاي آسيايي براي
کسب عنوان قهرماني در ليگ قهرمانان آسيا را
داريم .ژاوي گفت :با توجه به نتيجهاي که درتهران
گرفتيم ،فکرميکنم ما بخت اول صعود هستيم،
اما کسي نميتواند حدس بزند که درفوتبال چه
اتفاقي خواهد افتاد.وي گفت :استقالل هم تيمي
خوبي دارد و آنها قطعاً براي رقابت به قطرخواهند
آمد چون تيمهاي ايراني واقعاً قدرتمند هستند،
اما به نظرم ما اعتماد به نفس بااليي داريم .ما به
خصوص اين فصل خيلي پيشرفت داشتهايم .واقعاً
پيشفصل خوبي داشتيم و با روياهاي بزرگ پا به
اين رقابتها گذاشتيم.

رونالدو درآرزوي گل

شکايت از استقالل به فيفا

جوادي:

چهارشنبه  14شهريور 1397
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مدافع تيم فوالد با مصدوميتي سخت مواجه است و يک پزشک
جراح به اين بازيکن پيشنهاد داده که بهتر است فوتبال را کنار
ي دو سالي است که از ناحيه مچ پا مصدوم
بگذارد .عبداهلل کرمي يک 
است و معموال با درد يا با ترزيق آمپول فوتبال بازي ميکند .اين
بازيکن دردو بازي گذشته نتوانست تيمش را همراهي کند و اين
احتمال وجود دارد که کرمي تحت عمل جراحي قرار بگيرد.نکته
اينجا است که پزشک جراح کرمي ،به اين بازيکن توصيه کرده
که با اين وضعيت بهتراست فوتبال را کناربگذارد.

مهاجم پرتغالي تيم يوونتوس با انجام سه بازي هنوز موفق به ثبت
گل در ايتاليا نشده است .رونالدومهاجم سابق رئال مادريد که سابقه
شروع بد درالليگا را نيز در کارنامه دارد ،در مقابل تيمهاي پارما،
کيهوو و التزيو موفق به گلزني نشده است.اين درحالي است که
رونالدو بيشترين شوت را به سمت دروازه حريفان زده ،اما اين
ضربات در نهايت تبديل به گل نشده است.

چيزي جزاعتالي نام ايران فکرنمي کنند.جوادي با اظهار نارضايتي از تصميمات متوليان
امرگفت :اين اقدامات و بي توجهيها تنها به توقف حرکت رو به جلووافتخارآميز کشتي
لطمه مي زند که واقعا باعث تعجب است .آقايان با شعار رعايت عدالت بين رشته هاي
ورزشي ازبودجه کشتي مي زنند تا به رشته هاي ديگر کمک کنند ،درحالي که برخي
از همين رشته ها ،نقشي به جز توريست دربازيهاي آسيايي ايفا نکردند.وي ادامه داد:
بايد به مسئوالن کشتي ،مربيان و کشتي گيران تيم هاي ملي درتمامي رده هاي سني
افتخار کرد که با دست خالي و بدون سرو صداي تبليغاتي ،سختي تمرينات و کاستي هاي
موجود را تحمل مي کنند ودرنهايت نيزبا ايستادن برسکوي افتخارپاسخ اين ناماليمات را
مي دهند .اهالي کشتي به اين رفتارها عادت دارند و تنها عاملي که باعث تالش وموفقيت
آنها مي شود ،شاد کردن دل مردم وحاميان واقعي کشتي است.

دارنده مدال نقره بازيهاي آسيايي گفت :حسرت
مدال طال بر دلم ماند اما خداحافظي نميکنم تا اين
مدال را به دست بياورم.
شهربانو منصوريان درباره سطح رقابتهاي بازيهاي
آسيايي گفت :خاستگاه ووشو ،کشورهاي شرق آسيا
و به خصوص چين است اما ايران هم دراين چند
سال اخير در ووشو رشد چشمگيري داشته و هماکنون
يک حريف قدرتمند براي کشورهاي شرق آسيا و به
خصوص چين محسوب مي شود.وي ادامه داد :دراين
رقابتها همه کشورها با آمادگي کامل به اين بازيها
آمده بودند و هيچکدام از حريفان ما ضعيف نبودند.
من با حريفاني از ويتنام ،فيليپين و چين رقابت
کردم ،بنابراين همه براي کسب مدال طال آمده
بودند و سطح رقابتها واقعاً باال بود.وي درخصوص
زمان خداحافظي از دنياي قهرماني گفت :تصميم اين
بود که با مدال طال از دنياي قهرماني خداحافظي

اتفاقي مثبت براي پرسپوليس!؟

کنم ،اما متأسفانه قسمت نشد ،به همين خاطرقصد
دارم در بازيهاي آسيايي  2022هم شرکت کنم و
با مدال طال از دنياي قهرماني خداحافظي کنم .من
چهار مدال طالي رقابتهاي جهاني ،ودو طالي جام
جهاني و رقابتهاي قهرماني ووشو آسيا را در کارنامه
خودم دارم و همه هدفم اين بود که با طالي بازيهاي
آسيايي خداحافظي کنم ،حسرت اين مدال به دلم ماند
اما براي رسيدن به آن با قدرت ادامه ميدهم.

احمد ضيايي:

به ملي پوشان واليبال درآوردگاه بزرگ اميدواريم

رئيس فدراسيون واليبال گفت :با همکاري مسئولين،
معنوينژاد ،حضرتيپور ،توخته ،شريفي و کاظمي
از سربازي معاف شدند.احمد ضيايي درباره قهرماني
تيممليواليبالدربازيهايآسياييگفت :بيستمين
طالي بازيهاي آسيايي با قهرماني تيم ملي واليبال
ايران رقم خورد .تمامي تيمهايي که دراين مسابقه
حضور داشتند همگي قدرتمند بودند و هيچ تيمي
براي باخت نيامده بود .البته من صحبتهايي
ميشنوم مبني بر اينکه برخي ميگويند تيمها
با بازيکنهاي اصلي خود به اين رقابتها نيامدند
که اين موضوع واقعيت ندارد ،هر تيمي با هر
بازيکني که داشت به اين مسابقه اعزام شده بود
چرا که بازيهاي آسيايي براي کشورها با توجه
به جايگاه رنکينگ اهميت زيادي دارد و هيچ
کشوري آن را دستکم نميگيرد .البته در اين ميان
برخي تيمها هم بازيکنانشان دچارآسيبديدگي
شده بودند و آنها را اعزام نکرده بودند ،اما در
کل همه تيمها با بازيکنان اصلي خود به اين
رقابتها آمده بودند.وي در پاسخ به اينکه تيم
چين با بازيکنان اصلي خود حاضر شده بود يا
خت 97/6/14-52

فروش ويژه امالك شركت خانه ايرانيان
رديف

نوع واحد

مساحت (كل)

قيمت هر
مترمربع (ريال)

آدرس ملك

1

تجاري

45/65

850/000/000

تهران ،شهرك قدس ،ابتداي خيابان
شهيد فرحزادي ،باالتر از مسجدجامع

2

مسكوني

242/24

30/000/000

زنجان ،شهرك نيكسازان (كوي وليعصرعج)
بين خيابان كوثر  9و 11

3

مسكوني

244/31

30/000/000

زنجان ،شهرك نيكسازان (كوي وليعصر عج)
بين خيابان كوثر  9و 11

4

مسكوني

112/3

75/000/000

كرج ،مهرشهر ،بلوار شهرداري ،خيابان ،112
جنب مخابرات

5

مسكوني

62/88

75/000/000

كرج ،مهرشهر ،بلوار شهرداري ،خيابان ،112
جنب مخابرات

6

مسكوني

194/12

52/800/000

كرج ،مهرشهر ،بلوار شهرداري ،خيابان ،112
جنب مخابرات مجتمع باغ گلها ،بلوك 15
(برج  15طبقه)

7

مسكوني

122

70/000/000

نمكآبرود ،فاز  ،2آتيساز ،شبنم  ،2قطعه 65
و  66منطقه  ،2B 2محله 2

8

زمين

449/7

25/000/000

نمكآبرود ،پالك 2476

خير ،عنوان کرد :تيم چين بدشانسي آورد و در
مرحله مقدماتي با تيم ايران همگروه شد ،اين
تيم در مرحله مقدماتي شکست خورد و حذف
شد .شايد اگر آنها در مرحله مقدماتي با تيمي

غير از ايران بازي کرده بود به احتمال زياد صعود
ميکردند اما اين اتفاق نيفتاد.ضيايي عنوان کرد:
در مرحله فينال تيم ملي واليبال با کرهجنوبي
همگروه شد و خودتان ديديد که اين تيم با همه

آگهي تغييرات شرکت احسان سير قابوس کالله سهامي خاص به
شماره ثبت  207و شناسه ملي  14000252530به استناد صورتجلسه
مجمع عمومي فوق العاده مورخ  1397/04/19تصميمات ذيل اتخاذ
شد  - :نام شرکت به "خدمات زيارتي احسان سير مراوه تپه" تغيير
يافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد .اداره کل ثبت
اسناد و امالک استان گلستان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غيرتجاري مراوه تپه ()241491

ن
توانش بازي کرد اما نتوانست حريف مليپوشا 
ايران شود .دراين رقابتها يک نتيجه تاريخي
براي واليبال ايران به جا ماند ،تيم ما پنجباربه
ت و توانست درهر بازي ،حريفان مقابل
ميدان رف 
را با نتيجه سه بر صفر شکست دهد و براي
دومين بار عنوان قهرماني بازيهاي آسيايي را
ش
به دست بياورد.وي گفت :مهمترين رويداد پي 
ي تيم ملي واليبال  ،قهرماني جهان است با
رو 

توجه به اين موضوع مليپوشان فرصتي براي
استراحت ندارند .بازيکنان امروز راهي اسلووني
ميشوند و يک تورنمنت چهارجانبه با تيمهاي
کانادا ،اسلووني وآمريکا هم پيشرو دارند ،بعد
ازآن بيستم شهريور راهي بلغارستان ميشوند
تا در رقابتهاي قهرماني جهان به ميدان بروند.
ش روي مليپوشان است و
آوردگاه بزرگي پي 
اميدوارم آنها ازاين رقابتها با دست پر به ايران
برگردند.وي درمورد جوايز مليپوشان اظهار کرد:
بخشي ازجوايز در پاي سکو پرداخت شد ،مابقي
آن هم طبق وعده مسئوالن پرداخت ميشود.
طبق دستورالعملي که قبل از بازيها اعالم شد
به ورزشکاران طاليي  160سکه اهدا ميشود که
البته دررشتههاي تيمي اين تعداد به  80سکه
براي هرنفر تقسيم ميشود .يکي ديگراز اتفاقات
خوبي که براي واليبال رقم خورد ،معافيت پنج
نفرازواليباليستها ازخدمت سربازي بود .ما ب ه
ش رو نياز
اين بازيکنان درجريان رقابتهاي پي 
داشتيم وحاال با حذف سربازي شرايط خيلي
خوبي پيش آمده است.

آگهي دعوت سهامداران به تشكيل
مجمع عمومي عادي ساليانه

آگهي دعوت سهامداران شركت
توليدي صنعتي لنت پارس (سهامي
خاص) ثبت شده به شماره  89183و
شناسه ملي 10101335714
جهت تشكيل مجمع عمومي عادي

بدينوسيله از كليه سهامداران دعوت ميشود تا در جلسه مجمع عمومي
(عادي ساليانه) كه در ساعت  10مورخ  1397/06/25در آدرس تهران خيابان
شهيد احمد قصير نبش كوچه يازدهم پالك  36كد پستي 1513746117
تلفن  88719491تشكيل ميگردد حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:
 -1استماع گزارش هيات مديره و بازرس قانوني شركت
 -2تصويب حساب سود و زيان سال مالي منتهي به 1396/12/29
 -3انتخاب بازرسين
 -4انتخاب حسابرس مالي
 -5انتخاب روزنامه كثيراالنتشار
 -6ساير مواردي كه در اختيار مجمع عمومي عادي ميباشد
تاريخ انتشار97/6/14 :
هيات مديره شركت توليدي صنعتي لنت پارس
خ ت97/6/14 :

تلفن مدير فروش09123780046 :

خت 97/6/14-51

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي
به طور فوقالعاده شركت سيم و كابل
الوان زنجان سهامي خاص ثبت شده
به شماره  7144زنجان

خت 97/5/30-15

بدينوسيله از كليه سهامداران شركت فوق دعوت ميگردد در جلسه مجمع عمومي
عادي به طور فوقالعاده كه در ساعت  10صبح تاريخ  1397/06/25به آدرس محل
قانوني شركت برگزار ميگردد.
دستورجلسه:
 -1تصويب سود و زيان 1396
 -2انتخاب بازرسين
 -3روزنامه كثيراالنتشار
هيات مديره شركت
تاريخ انتشار97/6/14 :
خ ش97/6/14 :

خ ت97/1/14-3

ـتكگلپا

خت 97/5/6-340

665 665 54

خبر »

مرزبان سرمربي نفت شد

پس از استعفاي ويسي از سرمربيگري تيم نفت مسجدسليمان،
مديران اين باشگاه مذاکرات خود را با عليرضا مرزبان که اکنون
درآلمان حضوردارد ،آغاز کردند و در نهايت با اين مربي به توافق
رسيدند .مرزبان در چند روز آينده براي نهايي کردن قرارداد خود با
نفتيها ،وارد ايران ميشود.

ملي پوشان واليبال در اسلواني

تيم ملي واليبال ايران پس از کسب مدال طالي بازيهاي آسيايي
امروزراهي اسلووني خواهد شد.حضور در تورنمنت  4جانبه اسلووني،
آخرين ميدان آماده سازي شاگردان کوالکوويچ براي حضور در مسابقات
قهرماني جهان و دفاع از عنوان ششمي سال  2014است .تيمهاي
ايران ،کانادا ،آمريکا و اسلووني ،کشورهاي شرکت کننده در تورنمنت
اسلووني هستند .

آگهي دعوت سهامداران به تشكيل
مجمع عمومي عادي ساليانه

آگهي دعوت سهامداران شركت
لنت ترمزهاي كوير كاشان (سهامي
خاص) ثبت شده به شماره 169442
و شناسه ملي  10102119312جهت
تشكيل مجمع عمومي عادي

بدينوسيله از كليه سهامداران دعوت ميشود تا در جلسه مجمع عمومي
(عادي ساليانه) كه در ساعت  15مورخ  1397/06/25در آدرس تهران خيابان
شهيد احمد قصير نبش كوچه يازدهم پالك  36كد پستي 1513746118
تلفن  88719491تشكيل ميگردد حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:
 -1استماع گزارش هيات مديره و بازرس قانوني شركت
 -2تصويب حساب سود و زيان سال مالي منتهي به 1396/12/29
 -3انتخاب روزنامه كثيراالنتشار
 -4ساير مواردي كه در اختيار مجمع عمومي عادي ميباشد
تاريخ انتشار97/6/14 :
هيات مديره شركت لنت ترمزهاي كوير كاشان
خ ت97/6/14 :
آگهي پذيرهنويسي (سلب حق تقدم) سهام شركت همگراسازان توس
(سهامي خاص) به شماره ثبت 29885
نظر به اينكه جلسه مجمع عمومي فوقالعاده مورخ  1397/03/31افزايش
سرمايه شركت از مبلغ  1/000/000ريال به  1/000/000/000ريال و افزايش تعداد
سهام از  100سهم  10/000ريالي بانام به  100000سهم  10/000ريالي بانام از طريق
تبديل مطالبات حال شده مورد تصويب قرار گرفته است .لذا بدينوسيله به
كليه سهامداران محترم شركت مهلت داده ميشود ظرف مدت شصت روز
از تاريخ انتشار آگهي به محل شركت مراجعه و به نسبت مطالبات خود سهام
جديد را پذيرهنويسي نمايند .عدم مراجعه در مهلت مقرر به منزله انصراف از
پذيرهنويسي بوده و طبق مواد  166تا  170اليحه اصالحي قسمتي از قانون
تجارت به سهامداران كه در پذيرهنويسي شركت نكردهاند يا عنداللزوم
اشخاص ثالث واگذار خواهد شد .همچنين نظر به اينكه اوراق سهام شركت
تهيه و تنظيم و آماده تحويل به سهامداران ميباشد ،لذا سهامدار محترم
خواهشمند است نسبت به تسويهحساب بدهيها و اخذ مفاصاحساب از
شركت اقدام نموده تا تحويل برگه سهام بالمانع باشد.
تاريخ انتشار97/6/14 :
هيات مديره شركت
خ ش97/6/14 :

گوشت تازه
گوسفندي
در حضور مشتريان
چرخ و طبخ ميگردد.

كبابها :كوبيده ،كوبيده كمچربي ،برگ مخصوص
فيله ،چنجه ،بختياري ،جوجه ،بال
غذاهاي ديگر :زرشكپلو با مرغ ،چلوماهي قزلآال
خورش فسنجان ،خورش قرمهسبزي ،خورش قيمه
سفارشات جهت جشنها و ميهمانيها پذيرفته ميشود
فردوسي  -چهارراه كوشك  -خيابان صادق  -پالك 14

66712269-09121445155-66724097-66710276

خت 97/6/13-40

موسسه حقوق بينالمللي دادرسان عدالت بحق
THE OFFICE ATTORNEYS OF JUSTICE
مشاوره ،شنبه تا چهارشنبه
مشاوره و وكالت در دعاوي :حقوقي ،كيفري
طالق ،طالق توافقي ،مهريه ،نفقه ،چك و سفته
ساعت  10صبح الي  19عصر
مطالبه طلب ،مواد مخدر ،ملكي
تخليه مغازه و آپارتمان
تهران  ،ميدان انقالب ،خيابان كارگر جنوبي
و اعسار به تقسيط مهريه و بدهي
(با مجربترين وكالي پايه يك دادگستري)
ساختمان مهستان ،طبقه  ، 5واحد 504
ضمنا در صورت عدم موفقيت وكال نسبت به احقاق حق شما
665 665 52-665 665 53
در دادگاه حقالوكاله دريافتي مسترد خواهد شد.

اعالم اسامي تيم ملي براي ديدار تدارکاتي با ازبکستان که طي آن ازجمع بازيکنان
پرسپوليس تنها يک سرخپوش دعوت شده بود ،انتقادات و واکنش هاي زيادي
را به همراه داشت.اين خبرمي تواند به نوعي پيام مهمي براي پرسپوليس باشد
که اميد زيادتري نسبت به استقالل براي صعود ازمرحله يک چهارم نهايي اين
رقابت ها خواهد داشت.دوررفت مرحله يک چهارم نهايي ليگ قهرمانان آسيا به
پايان رسيد و با توجه به نتايج کسب شده بايد پذيرفت که سرخ پوشان درقياس با
استقالل شانس بيشتري براي صعود خواهند داشت.به نظرمي رسد شکست با يک
گل دردوحه نسبت به شکست  ۳گله استقالل درآزادي نتيجه اميدوارکننده تري
است خصوصا در شرايطي که استقالل بازي برگشت را درقطر مقابل السد برگزار
مي کند و پرسپوليس در تهران با  ۸۰هزار تماشاگر به مصاف الدحيل مي رود تا
باخت يک گله را جبران کند.با بررسي مجموعه اين شاخصه ها مي توان پذيرفت
که دعوت از تنها يک بازيکن پرسپوليس به اردوي تيم ملي اتفاق مثبتي براي تيم
برانکو محسوب مي شود .سرخپوشان که با توجه به محروميت با محدوديت هاي
زيادي از ناحيه وجود بازيکن جايگزين مواجه هستند طبيعتا براي اين مسابقه شرايط
خاص وحساسي خواهند داشت .دراين موقعيت برانکوتنها شاهد حضوربيرانوند
دراردوي تيم ملي است و کليه بازيکنان ديگرتيمش را دراختيار خواهد داشت.به
دنبال اين اتفاق تحليل هاي متفاوتي مطرح مي شود .نخستين تحليل اين است
که دراين موقعيت خاص کي روش هم به منافع پرسپوليس توجه داشته والبته
به نوعي تالش کرده ازبروز اختالفات احتمالي با برانکودرآستانه چنين مسابقه
حساسي پيشگيري کند.

