» گوناگون

مسلمان درکميته انضباطي

محسن مسلمان بازيکن تيم ذوب آهن در پي حواشي ايجاد شده
در تمرينات اين تيم ،به کميته انضباطي باشگاه فرخوانده شد.اين
بازيکن فردا بايد درمحل باشگاه حاضر شده و در خصوص حواشي
ايجاد شده به مسئوالن کميته انضباطي پاسخگو باشد.

فوالد در خانه متوقف شد

»

رئيس فدراسيون واليبال درجديدترين اظهارنظر خود اعالم کرد :نظر مثبتي با قانون
منع به کارگيري بازنشستگان نداشته ،ندارد و نخواهد داشت .ضيايي گفت :من به
شخصه تماسي با فدراسيون جهاني نداشتم و اين تماس از طريق امور بين الملل
فدراسيون گرفته شد تا درجريان اساسنامه جديد قراربگيريم وازتعليق احتمالي
واليبال جلوگيري کنيم .ما نمي خواهيم غفلت کنيم و اتفاقاتي که درگذشته براي
فوتبال و قايقراني رخ داد براي واليبال نيزتکرارشود.وي گفت :قانون براي من با
ارزش و قابل احترام است اما قانوني که با روح ماجرا در تضاد باشد خودش را نقض
مي کند .من بارها گفته ام قانون عطف به ماسبق نمي شود .يعني اينکه نمي شود
قانوني را وضع کنيم که مربوط به گذشته شود .قانون براي امروز وفرداست .نه
درايران بلکه درهيچ کجاي دنيا اين سابقه ندارد که ما قانوني را امروز وضع کنيم

طباطبايي :

جدايي آندو ازماشينسازي

هدف سپاهان فتح جام است

اهداي مدال پس از ۱۰سال
مدال طالي المپيک  ۲۰۰۸پکن همزمان با رقابت هاي جهاني کشتي در
بوداپست به احمداف روس اهدا مي شود .پس از آنکه کميته بين المللي
المپيک ازدوپينگ تايمازوف ازبکستاني در رقابت هاي المپيک پکن خبرداد،
قرار شد مدال طالي اين بازيها به احمداف اهدا شود.

حمايت ازسکاندار فيفا
کنفدراسيون فوتبال آفريقا حمايت خود را از جياني اينفانتينو
رئيس فدراسيون بين المللي فوتبال فيفا براي انتخابات دور بعدي
اين نهاد اعالم کرد.

مورينيومقابل درب خروجي
مورينيو سرمربي پرتغالي منچستريونايتد با باخت مقابل وستهام
درهفته هفتم ليگ برتر انگليس حاال مقابل درب خروجي باشگاه
قرارگرفته است.

پيشکسوت آبي پوشان گفت :من ريشه مشکالت اين
فصلاستقاللرادرمديريتميبينمومعتقدمدرمديريت
باشگاه بايد بازنگري شود.هادي طباطبايي اظهار داشت:
همچنان ميگويم ملکي ازخانواده استقالل نيست و
افرادي بايد در مسند مديريت اين باشگاه باشند که از
اين خانواده هستند .نميشود باشگاهي مثل استقالل با
بيش از ۷۰سال قدمت مديراني از جنس خودش نداشته
باشد .گماردن مديراني خارج از خانواده نتيجهاش همين

سرمربي تيم ملي کشتي فرنگي با بيان اينکه مخالف
امتيازدادن به عبدولي بوده  ،گفت :هم ما وهم اعضاي
شوراي فني با برگزاري انتخابي تيم ملي به اين شکل
مخالف هستند و جاهايي بايد دستمان باز باشد تا
نفرات مورد نظرمان را انتخاب کنيم.اشکاني درباره
اتفاقات رخ داده پس از مبارزه عبدولي و قادريان
درانتخابي مجدد اظهار کرد :حقيقتا از برگزاري رقابت
انتخابي به اين شکل راضي نيستم و شوراي فني
هم رضايت ندارد! چه بسا در مواردي زمان و انرژي
گذاشتيم و انتخابي برگزارکرديم اما هم نحوه تمرينات
تيم ملي دچارآسيب شد وهم به آمادگي کشتي
گيران لطمه وارد آمد و از سويي نيز حاشيه هاي
مختلف باعث ضربه به تيم ملي شد.اشکاني درباره
رفتارهاي عبدولي وادامه بي نظمي هاي او در تيم
ملي گفت :از سوي ديگر وقتي باز هم براي چندمين
مرتبه اين گونه رفتارها از عبدولي سر مي زند تعجب

نماينده فوتبال،تنها نيست

مي کنيم .يک جاهايي شايد حق داشته باشد به خاطر
خستگي حضور در اردوها دلزده شود اما نبايد يک
کشتيگيررا به زوربه اردو يا تيم ملي بکشانيم ،بلکه
بايد کشتيگيراني را بياوريم که با جان ودل و همه
توان مثل يک سربازدرخدمت تيم ملي باشند.وي در
خاتمه افزود :متاسفانه دربرخي اوزان واقعا ضعيف
هستيم و نبايد به اين راحتي ها نفرات نهايي را براي
رقابت هاي جهاني انتخاب کنيم.

به راهيابي پرسپوليس در فينال آسيا خيلي خوشبينم

سرمربي تيم پرسپوليس با بيان اينکه جلوي پيشرفت
بيرانوند را نميگيرد ،گفت :آدام همتي به برخي
آقايان ياد داد بيهوده اظهارنظرنکنند و بهتر است
گاهي ساکت شوند! برانکو بار ديگر توانست همراه
با پرسپوليس به مرحله نيمه نهايي ليگ قهرمانان
آسيا صعود کند .تيمي که پس ازتساوي بدون گل
مقابل استقالل دردربي به مصاف السد مي رود.
وي درحالي بايد در بازي رفت نيمه نهايي تيمش
را هدايت کند که به دليل اخراج در بازي قبل با
الدحيل نمي تواند کنار زمين حضورداشته باشد.
برانکو همچون کاميابي نيا و انصاري دو بازيکن
اصلي از ديدار با السد محروم است .او بايد تيمش
را ازروي صندلي درغياب محرومان وهمچنين
ماهيني که مصدوم شده است هدايت کند.سرمربي
سرخپوشان پيش از سفربه قطرگفت :شايد درصد
اندکي ازحضورمان در بين چهار تيم پاياني فصل
گذشته با چاشني شانس بود اما اينبار استحقاق
کامل داشتيم تا به نيمهنهايي برسيم؛ جايي که
فيناليست سال گذشته حضور ندارد و تيمهاي
پولداري همچون العين هم ازاين رقابت ها کناررفته اند.
خ ت97/1/14-3

خت 97/6/15-53

خت 97/6/24-78

متخصص در حمل مبلمان و اثاثيه منزل و كاالي تجاري با كارگران ورزيده
و اداري با بستهبندي و بيمه در شهر و شهرستان

بستهبندي براي خارج كشور

66921112-66921113-66921114-66921115

خت 97/7/1-93

جوان ايراني كه افتخار آفريد

از سرمايهگذاران محترم دعوت به همكاري ميشود

«موثق» 09038039835

خت 97/6/20-70

جوان البرزي آذريزبان كه به تازگي در صنعت الكترونيك
صفحه جديدي از آينده را رقم زده اين جوان توانسته
است از اكسيژن با كمترين هزينه آب توليد كند .اختراعات
عجيب اين جوان در زمينه الكترونيك ديگران را متحير كرده است.

خت97/7/4-103

وثيقه و سند ملكي تهران

09303868326

خبر »

هم مصدوم است و بايد فکري براي جايگزيني او
کنيم.برانکو درباره تساوي بدون گل دردربي گفت:
طبق آماروارقامي که به دست آوردهام ،بايد بگويم
بهترازاستقالل بازي کرديم ،البته قبول دارم اگر بازي
گل داشت ،جذابيتش براي هوادار هم زياد ميشد
اما فراموش نکنيد اين ديدار دربي است ،نتيجهاش
مشخص نيست وهراتفاقي ميتواند يک رخداد بزرگ
در نتيجه نهايي بازي باشد .ما در دربي نشان داديم
بهترين تيم ايران هستيم.وي درباره عملکرد بازيکنان
خود اذعان داشت :نسل فعلي بازيکنان پرسپوليس
جزء بهترينها هستند ،آنها درليگ حرفهاي ايران
و ليگ قهرمانان آسيا که فرمتش تغييرکرده است،
خيلي خوب عمل ميکنند .قهرماني دراين سالها
خيلي سختتراست.برانکودرباره حضوردرخشان آدام
همتي در بازي با سپيدرود که او را تبديل به تعويض
طاليي پرسپوليس کرد ،اظهار داشت :او نتيجه يک
بازي بسيار مهم را براي ما رقم زد .آدام روزهاي
سخت فکري و رواني را پشت سرگذاشت تا به
اينجا رسيد .او به بهترين نحو پاسخ همه کساني
که ازاوانتقاد مي کردند را داد.

استارت اميدها براي المپيك

مديرتيم فوتبال اميد معتقد است که با مشکالت ارزي کارسختي
براي هماهنگي اردوها و بازيهاي تدارکاتي وجود دارد .استيلي،
درخصوص آغازاردوها جهت حضوردرمسابقات انتخابي المپيک
اظهارداشت :اردوي تيم از  10مهر آغاز ميشود و با بازيکناني که
درمرحله اول دعوت کردهايم تا  15مهرادامه خواهد داشت .ازروز
 16مهر که فيفادي نيز آغاز ميشود ،گروه ديگري به همراه لژيونرها
به ما اضافه ميشوند و تا  24مهرمرحله بعدي اردو برگزارميشود
تا به باشگاهها نيزآسيب نرسد.وي گفت :درحال حاضربراي همين
فيفادي فقط بازي با عراق را هماهنگ کردهايم .با اين حال براي
تمام فيفاديها برنامهريزي کردهايم وکرانچار تا مقدماتي المپيک
تمام برنامهريزيها را انجام داده است .بازيهاي دوستانه هم خواهيم
داشت ،اما هنوز چيزي قطعي نيست.

لغو تمرينات تيم پديده
تمرين تيم فوتبال پديده با هماهنگي بازيکنان وکادرفني لغو شد .درحالي
که قراربود تمرين ديروزتيم پديده درمشهد برگزار شود اما به دليل عملي
نشدن وعدههاي مسئوالن باشگاه  ،اين تمرين لغو شد.

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

آگهي تغييرات شرکت دفتر پيشخوان پيمان البرز جاويد شرکت با
مسئوليت محدود به شماره ثبت 33706و شناسه ملي14007334050
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1397/04/08
تصميمات ذيل اتخاذ شد  - :آقاي پيمان جزء موسوي به شماره ملي
 4270768711با پرداخت 100000ريال به صندوق شرکت سهم الشرکه
خود را به ميزان  900000ريال افزايش داد - .سرمايه شرکت از مبلغ
 1000000به . 1100000ريال افزايش و ماده .مربوطه اساسنامه بنحو
مذکور اصالح مي گردد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري کرج ()258441

آگهي تغييرات شرکت مرغداري پرطالي گاليکش سهامي خاص به
شماره ثبت  71و شناسه ملي  10700008391به استناد صورتجلسه
مجمع عمومي فوق العاده مورخ  1396/11/23تصميمات ذيل اتخاذ
شد  :محل شرکت به آدرس استان گلستان شهرستان گاليکش دو
کيلومتري روستاي آق قميش کد پستي  76348-49841تغيير
يافت و ماده  4اساسنامه به شرح فوق اصال ح گرديد .اداره کل ثبت
اسناد و امالک استان گلستان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غيرتجاري گاليکش ()258191

آگهيانتقاليشرکتخطوطزمينهايمنبامسئوليتمحدودبشمارهثبت10795
و شناسه ملي14004770092به موجب نامه شماره20/97/215مورخ97/06/22
و مستند به صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ  97/04/28محل
شرکت از آدرس قبلي به استان البرز  -شهرستان فرديس  -بخش مشکين
دشت  -شهر مشکين دشت-محله شهرمشکين دشت-خيابان 16متري
احداثي (قدوسي )-بن بست سپهر6-پالک 0-ساختمان (آفتاب)-قطعه6-
طبقه پنجم-واحد 12کدپستي 3178731249انتقال يافت و در اداره ثبت
شرکتها و موسسات غير تجاري استان البرز ( کرج ) تحت شماره 35009به
ثبت رسيد ه است .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غيرتجاري کرج ()258434

آگهي تغييرات شرکت بنا ساز کاسيت شرکت سهامي خاص به
شماره ثبت  34853و شناسه ملي  10740063015به استناد
صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1397/06/05
تصميمات ذيل اتخاذ شد  - :نام شرکت به “ مهندسين مشاور
بنا ساز آزما کاسيت “ تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه
اصالح گرديد.و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح شد اداره
کل ثبت اسناد و امالک استان البرز اداره ثبت شرکت ها و
موسسات غيرتجاري کرج ()258443

آگهي تغييرات شرکت مرغداري پرطالي گاليکش سهامي
خاص به شماره ثبت  71و شناسه ملي 10700008391
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق
العاده مورخ  1395/06/06تصميمات ذيل اتخاذ شد :
آقاي عباسعلي کاوسي به شماره ملي  4889720936و
آقاي ابراهيم کاوسي به شماره ملي 2030252131وخانم
مريم کاوسي به شماره ملي  2031719361خانم فرزانه
کاوسي به شماره ملي 4889810846به عنوان اعضاي
اصلي هئيت مديره براي مدت دو سال آقاي عباسعلي
صيادي به شماره ملي  4880045284بازرس اصلي وخانم
شهربانو نکوئي به شماره ملي 4889181611بازرس علي
البدل به مدت يکسال انتخاب گرديد .روزنامه کثيراالنتشار
رسالت جهت درج آگهي شرکت انتخاب گرديد .اداره کل
ثبت اسناد و امالک استان گلستان مرجع ثبت شرکت
ها و موسسات غيرتجاري گاليکش ()258194

آگهي تحديد حدود اختصاصي
چون تحديد حدود ششدانگ يك قطعه باغ به پالك  179فرعي از  – 53اصلي واقع در
بخش  14قزوين به علت عدم حضور مالك به عمل نيامده و عمل تبصره ذيل ماده 15
قانون ثبت نيز ميسور نيست لذا بنا به تقاضاي مالك علي كاظمي تحديد حدود پالك
فوق در روز دوشنبه مورخ  97/7/30ساعت  11صبح به وسيله نماينده و نقشهبردار اين
اداره در محل وقوع ملك به عمل خواهد آمد .بدينوسيله به مالكين مجاور اخطار ميشود
كه در روز و ساعت مقرر در آگهي در محل حضور به هم رسانند .مجاورين معترض كه در
محل حضور نداشته باشند مي توانند طبق ماده  20قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورتجلسه
تحديدي لغايت سي روز اعتراض كتبي خود را به اين اداره تسليم و ظرف مدت يك ماه
از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع ذيصالح قضائي تنظيم نمايد در غير
اين صورت متقاضي ثبت يا نماينده قانوني وي ميتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهي
عدم تقديم دادخواست را دريافت و به اين اداره تسليم نمايد .با ارائه گواهي مزبور اين
اداره بدون توجه به اعتراض عمليات ثبتي را با رعايت مقررات ادامه خواهد داد.
تاريخ انتشار97/7/9 :
حسن غالمحسيني – رئيس اداره ثبت اسناد و
د ش97/7/9 :
امالك شهرستان منطقه يك قزوين

آگهي تغييرات شرکت شاليکوبي زرين دانه ميرمحله
شرکت سهامي خاص به شماره ثبت  9785و شناسه
ملي  10700185427به استناد صورتجلسه هيئت مديره
مورخ  1395/09/18تصميمات ذيل اتخاذ شد  :آقاي
سليمان شاکري به شماره ملي  2120658390به سمت
رئيس هيئت مديره و آقاي علي اکبر شاکري به شماره
ملي  2110229233به سمت نائب رئيس هيئت مديره
وآقاي وهب شاکري به شماره ملي  2122833521به
سمت مديرعامل و عضو هيات مديره براي دو سال
انتخاب شدند و کليه اسناد و اوراق بهادار و بانکي وساير
نامه هاي اداري با امضاء ثابت مدير عامل و عضو هيئت
مديره با مهر شرکت معتبرميباشد .اداره کل ثبت اسناد
و امالک استان گلستان اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غيرتجاري گرگان ()258629

آگهي تغييرات شرکت مرغداري پرطالي گاليکش سهامي
خاص به شماره ثبت  71و شناسه ملي  10700008391به استناد
صورتجلسههيئتمديرهمورخ 1395/06/06تصميماتذيلاتخاذ
شد  :آقاي عباسعلي کاوسي به شماره ملي 4889720936به
سمت رئيس هيئت مديره ومديرعامل وآقاي ابراهيم کاوسي
به شماره ملي 2030252131به عنوان نائب رئيس هيئت مديره
و خانمها مريم کاوسي به شماره ملي 2031719361و فرزانه
کاوسي به شماره ملي 4889810846به سمت اعضاي اصلي
هئيت مديره براي مدت دوسال انتخاب گرديدند - .کليه
قراردادها واوراق واسناد رسمي وتعهد آور بانکي از قبيل چک
وسفته وبرات واوراق ومکاتبات عادي شرکت با امضاي منفرد
مدير عامل ورئيس هئيت مديره (آقاي عباسعلي کاوسي)
همراه با مهر شرکت معتبر است  .اداره کل ثبت اسناد و
امالک استان گلستان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غيرتجاري گاليکش ()258190

ثبت شركت ،تغييرات افزايش
سرمايه ،انحالل ثبت برند

خت97/7/9-110

از  200ميليون تا  20ميليارد
" تضميني" تسويه در آخر كار

ـتكگلپا

كارت بازرگاني ،صالحيت ايمني
وزارت كار ،اخذ كد اقتصادي
رتبهبندي تخصصي (اخذ ارتقاء تمديد)

09122034854
02122350963

خت97/7/9-109

براي كليه دادگاههاي تهران و شهرستان

خت 97/5/6-340

09121020771

وي درباره شانس حضور پرسپوليس درفينال ليگ
قهرمانان آسيا گفت :امسال به اين اتفاق خيلي
خوشبينم .همه سختي ها را به جان خريده ايم
تا به فينال برسيم.سرمربي تيم پرسپوليس درباره
عملکرد شاگردان خود در فصل جاري اظهار داشت:
بازيکنانم از جان مايه ميگذارند؛ آنها روند مثبتي را
در پيش گرفتهاند .تمام فکر و ذکرشان پرسپوليس
است و براي موفقيت تيم ،به حاشيهها فکر نميکنند.

به تيمي که اتحاد کامل دارد و براي رسيدن به
اهداف بزرگش تالش ميکند ،بايد نمره عالي داد.
برانکو تصريح کرد :کار خيلي سختي مقابل السد
داريم .هرباربه نيمه نهايي ميرسيم ،سختترين
شرايط براي ما رقم ميخورد .سال گذشته درآخرين
لحظات متوجه شديم محروم هستيم و طارمي را
هم از دست داديم .امسال هم انصاري و کاميابينيا
را نيز به دليل دو اخطار ه بودن ،نداريم .ماهيني

پرسپوليس درحالي بايد مقابل السد قراربگيرد که همه ايران حامي
اين تيم در مقابل نماينده قطر هستند .تيم فوتبال پرسپوليس
درحالي فردا در دوحه به مصاف السد قطر ميرود که کار سختي
مقابل اين تيم خواهد داشت.پرسپوليس بايد در غياب چند بازيکن
اصلياش به مصاف نماينده قطر برود .ماهيني ،انصاري و کاميابينيا
غايبين سرخپوشان دراين ديدار هستند.نکتهاي که براي برانکو
حائزاهميت است کسب يک نتيجه خوب درديدار رفت است تا
بتواند در ديدار برگشت در ورزشگاه آزادي مجوز حضور درفينال
ليگ قهرمانان آسيا را کسب کند.همه اهالي فوتبال از وضعيت اين
روزهاي پرسپوليس اطالع دارند و قطعاً بازيکنان تيم هم از شرايط
مطلع هستند اما رمز موفقيت اين تيم درمقابل السد همدلي و
تالش همه ارکان است.
فوتبال ايران با يک اتحاد جمعي ميتواند بعد از چندين سال
بار ديگر نمايندهاي در فينال ليگ قهرمانان آسيا داشته باشد و
پرسپوليسيها بايد بدانند که دراين مسير تنها نيستند وهمه ايران
پشت برانکو و شاگردانش هستند.

خت 97/6/13-40

665 665 54

شمارههاي تماس

نكته »

برانکو :

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.

باستــان بـار
هفتاد سال سابقه كار
وانت -كاميون

ورزش 11

ملي پوشان کشتي بايد مثل يک سربازباشند

ميشود که االن ميبينيد .وي تصريح کرد :مديريت
فعلي در واقع همان مديريت قبلي است که ظاهرش
تغيير کرده اما در محتوا و سياست تغييري ايجاد نشده
است .اين نوع مديريت است که باعث ميشود استقالل
صاحب گران ترين نيمکت ذخيرهها بشود و با صرف
ميلياردها تومان بازيکناني را ميخرند که نميتوانند
ازآنها استفاده کنند.طباطبايي بيان داشت :گروونيوماير
کدام حرکت مثبت را براي استقالل کردهاند؟ آنها
درقبال صرف چه هزينههايي به استقالل آمدهاند و
آيا اين هزينهها مقرون به صرفه بوده است؟ آيا واقعا در
فوتبال خودمان بازيکناني مثل نيومايروگرو وجود ندارند؟
من خيلي دوست دارم پاسخ اين سوال مرا بدهند که
قرباني بهتر بود يا گرو؟ مسئول اين تصميم در باشگاه
استقالل چه کسي است که باعث شد علي قرباني برود
و به جاي او يک بازيکن خارجي چند ميلياردي بيايد
که کارايياش کمترازاواست.

استنلي:

مرحله اول ازسي و سومين دوره تور بين المللي دوچرخه سواري آذربايجان
با قهرماني محمد گنج خانلو از تيم پيشگامان کوير يزد به پايان رسيد.
آبراهام ازآلمان وديميتري ازروسيه نيزدوم وسوم شدند.

نميگذارم
واليبال
تعليق شود

اشکاني:

ريشه مشکالت استقالل درمديريت است

آندرانيک تيموريان که تا پايان فصل با تيم ماشينسازي قرارداد
داشت ازاين تيم جدا شد و هنوز تکليف تيم آيندهاش مشخص
نيست.

عبورگنج خانلو ازخط پايان

ضيايي:

دو شنبه  9مهر 1397
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آخرين ديدارازهفته هشتم هجدهمين دوره رقابت هاي فوتبال
ليگ برتر بين تيم هاي فوالد و ماشين سازي در اهواز برگزار شد
ودرخاتمه دو تيم به نتيجه يک بر يک رضايت دادند.

مهاجم تيم سپاهان گفت :آقاي گل شدن براي هرمهاجمي
لذتبخش است و من هم تالش ميکنم تا اين عنوان را به دست
بياورم .استنلي تأکيد کرد :هدف مجموعه سپاهان رسيدن به قهرماني
است و براي رسيدن به اين هدف بايد سخت تالش کنيم .اگر
خوب نتيجه بگيريم نتايج ديگرتيمها مهم نخواهد بود .ما نبايد به
اين موضوع توجه کنيم .موضوع مهم اين است که خودمان نتيجه
بگيريم .وي افزود  :گل زدن براي هر مهاجمي لذتبخش است،
من هم تالش ميکنم تا تعداد گلهايم را بيشتر کنم.

که تصميمات گذشته را رد کند.وي افزود :اينکه مي گويند رئيسي که قبال انتخاب
شده امروزبراساس قانون جديد بايد برود چنين چيزي ممکن نيست اين يک نوع
ظلم فاحش به ورزش است .به اعتقاد من کسي که ازمجموعه حقوق دريافت
نمي کند شامل اين قانون نمي شود چرا که رياست فدراسيون شغل محسوب
نمي شود.رئيس فدراسيون واليبال تاکيد کرد :نظرمن دررابطه با اين قانون منع
به کار گيري بازنشستگان مثبت نبوده ،نيست ونخواهد شد .من سرباز نظام هستم
اگرروزي به خاطر من قرار باشد واليبال با خطر تعليق مواجه شود من زيربار
نمي روم.ضيايي گفت :من بدون چشمداشت فعاليت مي کنم ،به دنبال پست و
موقعيت نيستم اما برنامه هايي براي واليبال داشتم که امروزغصه اين برنامه ها را
مي خورم چرا که با رفتن من اين برنامه ها رها مي شوند.

