» گوناگون

ليگ قهرمانان آسيا؛

صعود استقالل با هتتريک تيام
تيم فوتبال استقالل با برتري مقابل ذوب آهن به مرحله يک چهارم
نهايي فوتبال ليگ قهرمانان آسيا صعود کرد.به گزارش صداوسيما؛ در
بازي برگشت از مرحله يک هشتم نهايي فوتبال ليگ قهرمانان آسيا تيم
فوتبال استقالل ايران مقابل ذوب آهن ديگر نماينده کشورمان به برتري
سه بر يک رسيد و راهي مرحله يک چهارم نهايي شد.

»

مربي تيم فوتبال ذوبآهن درباره حواشي ديدار اين تيم مقابل استقالل توضيحاتي ارائه
کرد.سعيد الهويي در گفتگو با تسنيم ،درباره بازي تيمهاي استقالل و ذوبآهن اصفهان
در ديدار برگشت مرحله يک هشتم نهايي ليگ قهرمانان آسيا که با شکست  3بر يک
ذوبآهن و حذف اين تيم اصفهاني از مسابقات همراه بود ،اظهار داشت:هم در بازي رفت
و هم در بازي برگشت ،مسابقه از لحاظ فني کيفيت بااليي داشت و برخالف کارشناسي
برخي از دوستان ،ذوبآهن از  4نيمه اين دو بازي فقط يک نيمه را از دست داد که
آن نيمه نخست بازي رفت دراصفهان بود و بازي در  3نيمه ديگر در اختيار ذوبآهن
بود.وي با اشاره به عملکرد استقالل ادامه داد:استقالل در ورزشگاه آزادي اين استراتژي
را انتخاب کرده بود که در ضدحمالت و ارسال توپهاي بلند ،فقط از مهارتهاي
تيام استفاده کند .دو تيم در اين بازي موقعيتهاي خوبي داشتند اما استقالليها از

سرپرست کاروان ايران در بازيهاي پارا آسيايي  ۲۰۱۸گفت :طبق
مصوبه دولت ،پاداش مدالآوران آسيايي و پاراآسيايي بايد برابر باشد
و اميدوارم در اين دوره از بازيها نيز شاهد اين مسئله باشيم.

نامجومطلق:

غفلت برخي بازيکنان ،مدال طال را از ما گرفت
رئيس سازمان تيمهاي ملي کاراته گفت :بازيکن جوان ما با غفلتهاي
 ۶تا  ۱۰ثانيهاي مدال طال را از دست خود به زمين انداختند.

اميدوارم با تمديد قرارداد برانکو
موفقتر از قبل باشيم
مدافع تيم فوتبال پرسپوليس با بيان اينکه به مرحله بعدي ليگ
قهرمانان آسيا صعود کرديم و فصل موفقمان را خوب به پايان رسانديم
گفت :اميدوارم با تمديد قرارداد برانکو موفقتر از قبل باشيم.

براي حضور در بازيهاي آسيايي؛

پيشکسوت باشگاه استقالل گفت :اگر استقالل و
پرسپوليس با يکديگر برخورد نکنند به نفع فوتبال
ايران خواهد بود و اين شانس را خواهيم داشت .در
مرحله نيمهنهايي نيز دو تيم داشته باشيم..مجيد
نامجومطلق در گفتگو با تسنيم،در خصوص برتري
 3بر يک استقالل مقابل ذوبآهن اظهار داشت :قبل
از هر چيز بايد صعود استقالل را به هواداران اين تيم
تبريک بگويم که با حمايتهاي خود شرايط صعود
را فراهم کردند .ديدار استقالل و ذوبآهن بازي

مشخص شدن زمان اعالم رأي پرونده
محروميت نقل و انتقاالت پرسپوليس
دادگاه  CASبه زودي رأي نهايي در خصوص پرونده محروميت باشگاه
پرسپوليس از نقل و انتقاالت تابستاني را اعالم خواهد کرد.

زمان بازگشت ابراهيمي به تمرينات
هفته آينده مشخص ميشود

هافبک مليپوش استقالل در انتظار تاييد پزشکان است تا تمرينات
خودش را آغاز کند.به گزارش تسنيم ،اميد ابراهيمي در بازي رفت
استقالل و ذوبآهن از ناحيه استخوان روي پا با مصدوميت نسبتا
شديدي مواجه شد .او که بازي برگشت را از دست داد در انتظار
تاييد پزشکان است تا تمريناتش را شروع کند.

بسيار خوب و قرص و محکمي بود و هر دو تيم از
شروع بازي با تمام توان بازي کردند.وي تاکيد کرد:
از ثانيههاي ابتدايي مشخص بود که اين ديدار ،بازي
فيزيک و قدرت است و هر دو تيم نميخواستند پا
پس بگذارند .از لحاظ فني استقالل مقابل ذوبآهن
با ترکيبي خوب وارد زمين شد و ترکيبي که از
طرف شفر وارد ميدان شده بود بسيار عالي بود.
بازيکناني در ترکيب ابتدايي شفر قرار گرفته بودند
که آمادهترين بودند و فوتبال خوبي را به نمايش
گذاشتند .استقالل مقابل ذوبآهن سرحال ،باروحيه
و جنگنده ظاهر شد و به خوبي متوجه بود که اگر
از لحاظ فيزيکي بازي را ببازد ،کار بسيار سختي
خواهد داشت .بر همين اساس استقالل بازي فيزيکي
به نمايش گذاشت و پيروزي نيز در روزي که تيام
شاهکار کرد حق اين تيم بود.اگر اين دو تيم نيز با
هم برخورد کنند در نهايت بايد يکي از نمايندههاي
کشورمان حذف شود.

به گزارش تسنيم ،سايت فوتبال زون هلند در فاصله
 29روز مانده به آغاز مسابقات جام جهاني 2018
روسيه ،گزارشي در مورد تيم ملي فوتبال ايران که در
گروه  Bجام جهاني  2018روسيه با تيمهاي پرتغال،
اسپانيا و مراکش همگروه است .کارلوس کيروش
اخيرا ً در اظهارنظري با اشاره به کافي نبودن برنامههاي
آمادهسازي بازيکنانش به منظور حضور در جام جهاني
 ،2018گفت :ممکن است اين حرفم شما را سورپرايز
يا شوکه کند ،اما دو بازي دوستانه اخير ما (شکست
يک بر صفر مقابل تونس و پيروزي  2بر يک مقابل
الجزاير) کام ً
ال نشان داد که بازيکنان ما به لحاظ
سرعت و نبردهاي تن به تن براي جام جهاني آماده
نيستند .ميدانم که برخي دوست ندارند که چنين
چيزي را از زبان من بشنوند اما اين برايم مهم نيست.
براي اينکه بازيکنان به مرز آمادگي برسند ،راهحلي
وجود دارد و آن گردهم آوردن بازيکنان در محيطي
خاص و تکميل برنامههاي تمريني است .همين حاال
بايد گرهها را باز کنيم چون فردا براي انجام اين کار

دير خواهد بود.وي افزود :بازي در جام حذفي ايران،
ليگ برتر ايران و حتي ليگ قهرمانان آسيا به منظور
رسيدن به سطح آمادگي براي مليپوشاني که در
داخل ايران بازي ميکنند ،کافي نيست .هر کسي
که بگويد حضور در اين رقابتها براي رسيدن به
مرز آمادگي کافي است ،دروغ ميگويد .اگر ما برنامه
خ ت97/1/14-3

گوشت تازه
گوسفندي
در حضور مشتريان
چرخ و طبخ ميگردد.

ورزش 11

خت 97/2/1-23
خت 97/2/2-28

اداره كل راهداري و حمل و نقل جادهاي
استان آذربايجان غربي

وثيقه ملكي
خت 97/2/8-55

«سند»

از  300ميليون به باال جهت ضمانت در دادگاههاي سراسر كشور
تضميني و بدون بيعانه

09380143315

خت 97/2/8-50

ارزا
يخ ن قي
م
بزني ت
د!

همچنين در گفتگو با خبرگزاري فرانسه (اي اف پي)
در خصوص رويارويي شاگردانش با سه تيم مطرح
از دو قاره اروپا و آفريقا در جام جهاني  2018اظهار
داشت :از بازي مقابل مراکش چه انتظاري داريد؟
انتظار داريد برقصيم! فکر ميکنيد ما به جام جهاني
ميرويم تا مقابل پرتغال و اسپانيا رقص باله انجام
دهيم؟ خير ،خبري از اُپرا نخواهد بود ،بلکه «راک
ا ِن رول» خواهد بود و ما سخت باال و پايين خواهيم
پريد و خواهيم جنگيد .فوتبال کشورهايي همچون
پرتغال و اسپانيا 50 ،40 ،يا  60سال جلوتر از
ايران هستند .آيا ميتوانيم اين اختالف زياد را در
اين فرصت کم به حداقل برسانيم؟ خير ،تنها راه
اين است که خودمان را حداقل کمي آماد ه مقابله
با آنها کنيم .ما نياز به بازيکناني داريم که سريع و
قدرتمند باشند که بتوانند در نبردهاي تن به تن
پيروز باشند .مدافعان ما بايد قادر باشند که دهها
بار با رونالدو به هوا بپرند ،در غير اينصورت شانسي
در مقابله با کريس نخواهند داشت.

مـغـازه بـا وام

رونوشت آگهي حصر وراثت
آقاي محمود دين محمد فرزنند محرمعلي داراي شماره شناسنامه  352متولد  1347از اين شورا درخواست
صدور گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه مرحوم ام ليال رجبيون با شماره شناسنامه 1058
متولد  1287در تاريخ  1360/1/26فوت نموده است كه وراث حين الفوت آن مرحوم عبارتند از :
 -1محرمعلي دين محمد فرزند مهرعلي به شماره شناسنامه  17متولد  1318فرزندذكور متوفي
 -2مريم دين محمد فرزند محرمعلي به شماره شناسنامه  16متولد  1317فرزند اناث متوفي
 -3نجيبه دين محمد فرزند مهرعلي به شماره شناسنامه  214متولد  1329فرزند اناث متوفي والغير
اينك پس از انجام تشريقات مقدماتي درخواست مزبور مستندا به ماده  361قانون امور حسبي و تبصره آن
مصوب سال  1319با اصالحات بعدي در مورد وراث متوفي در يكي ازروزنامه هاي كثيراالنتشار براي يك
بار الصاق و آگهي ميگردد تا هر كسي اعتراضي دارد يا وصيت نامه اي از متوفي نزد او باشد با نشر نخستين
آگهي ظرف يك ماه به شورا تقديم دارند واال وفق مقررات گواهي صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار 97/2/27
خ ش 97/2/27
دبير شوراي حل اختالف سوكندكراني  -توسل

آگهي مناقصه عمومي
يك مرحلهاي(-15ر)97-

نوبت اول

كارفرما اداره كل راهداري و حمل و نقل جادهاي استان آذربايجان غربي به آدرس :
اروميه  -خيابان والفجر  2جنب پل ميثم
موضوع  * :لكهگيري و روكش آسفالت محور روستايي كوزه رش سلماس*
پيمانكاران داراي رتبه  5رشته راه و ترابري و سازمان برنامه و بودجه و تائيديه اداره
ثبت اسناد شهرستان ميتوانند در اين مناقصه شركت نمايند .مدارك و اسناد مناقصه
از تاريخ  97/2/27از طريق سامانه تداركات الكترونيك دولت (ستاد) به آدرس
 www.setadiran.irقابل دريافت مي باشد.
 -1تحويل (فروش) اسناد مناقصه از تاريخ  97/2/27تا تاريخ 97/3/5
 -2تحويل پاكات و پيشنهادهاي تكميل شده تا ساعت  14روز شنبه مورخ 97/3/19
 -3تاريخ بازگشايي پيشنهادها روز يكشنبه ساعت  11مورخ 97/3/20
 -4مبلغ برآورد مناقصه  8/730/281/611 :ريال
 -5مبلغ تضمين شركت در مناقصه  436/514/081 :ريال

بزرگترين طلبکار خارجي باشگاه پرسپوليس مدافع سابق اين تيم
است.به گزارش تسنيم ،باشگاه پرسپوليس که سالها با پروندههاي
طلبکاران داخلي و خارجي درگير بوده است .مسئوالن اين باشگاه از
سال گذشته به دنبال تسويه اين بدهيها بوده و حاال بخش اعظمي از
بدهيهاي داخلي و خارجي پرداخت شده است.

کفاشيان:

قهرماني بانوان تو دهني به برخي بود
رئيس کميته فوتسال گفت :قهرماني تيم بانوان ما در آسيا تو دهني به
کساني بود که مي گفتند بانوان در کشور محدوديت دارند .بانوان نشان
دادند محدوديتي نيست .وي با بيان اينکه شرکت موسسه فرهنگي فوتسال
را به ثبت رسانديم ،گفت :مجمع و هيئت رئيسه را شکل ميدهيم تا
براي گرفتن حق پخش هم اقدام کنيم.

خت 97/2/27-89

اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي
استان آذربايجان غربي

مديرعامل صندوق حمايت از قهرمانان و پيشکسوتان ورزش با يادآوري اينکه
نرمافزار جامع ورزش در صندوق حمايت از قهرمانان و پيشکسوتان ورزش
راهاندازي ميشود،اظهار داشت:با استفاده از اين نرمافزار،بانک جامع اطالعاتي
از ورزش و ورزشکاران در اختيار خواهيم داشت که به واسطه آن ،شناسايي
اعضاي جامعه ورزش و حتي اماکن ورزشي بسيار تسهيل خواهد شد .با در اختيار
داشتن اين بانک اطالعاتي ،دقيقاً ميدانيم هر فرد چه پيشينهاي در ورزش دارد
يا اينکه نزديکترين مکان ورزشي براي افراد مختلف کجاست.

از سوم خرداد؛

آغاز تمرين تکواندوکاران نوجوان در تهران
اردوي تيم تکواندو نوجوانان براي حضور در المپيک بوئنس آيرس
از سوم خرداد برپا ميشود.به گزارش خبرگزاري صداوسيما به نقل
از فدراسيون تکواندو؛ اردوي تيم تکواندو نوجوانان ايران براي حضور
در بازيهاي المپيک جوانان از سوم خرداد در تهران برپا ميشود.
حامد اصغري ،اشکان زحمتکشان ،محمدمهدي عمادي ،محمد خاني،
محمدعلي خسروي ،نيما مهرعلي ،محمدجواد رضايي و اميرحسن
بهرآبادي زيرنظر محمدرضا زوار به عنوان سرمربي و وحيد عبداللهي
به عنوان مربي تمرين ميکنند.
=====

آگهي دعوت سهامداران

بدينوسيله از كليه سهامداران شركت گلستان دشت مينو سهامي خاص به شماره ثبت  1107مينودشت و
شناسه ملي  10861651966دعوت ميشود تا در جلسات مجامع عمومي فوق العاده و عادي ساليانه شركت
كه به ترتيب در ساعت  8و  10مورخ  1397/3/10در آدرس استان گلستان  -شهرستان مينودشت  -جاده
تهران  -مشهد جنب ميدان بار تلفن  017-35221598كدپستي  4981638696تشكيل مي گردد
حضور به همراه رسانند.
دستور جلسه :
 -1مجمع عمومي فوقالعاده (اصالح ماده اساسنامه (افزايش تعداد هيئت مديره))
 -2مجمع عمومي عادي ساليانه (انتخاب مديران  -انتخاب بازرسين  -انتخاب روزنامه كثيراالنتشار)
ساير مواردي كه در صالحيت مجامع فوق باشد.
تاريخ انتشار 97/2/27
هيئت مديره شركت
خ ش 97/2/27

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه نوبت دوم

جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه نوبت دوم شركت تعاوني مسكن كاركنان و اساتيد مراكز تحت نظارت
دانشگاه جامع علمي  -كاربردي واحد استان كردستان به شماره ثبت  9679راس ساعت  16روز چهارشنبه
مورخه  1397/3/9در محل سالن اجتماعات كتابخانه عمومي شهرك بهاران به آدرس شهرك بهاران ،
ميدان قبا جنب مسجد قبا تشكيل مي گردد.
لذا بدينوسيله از كليه اعضاء شركت تعاوني دعوت مي شود كه در وقت مقرر در جلسه متشكله حضور به هم
رسانند  ،تا نسبت به موضوعات زير اخذ تصميم به عمل آيد در صورتي كه براي هر كدام از اعضاء شركت
تعاوني حضور در جلسه ميسر و مقدور نباشد مي تواند وكالتنامه كتبي به عضو ديگري يا نماينده قانوني
خود واگذار و بدينوسيله در تصميمگيريها مشاركت نمايد.
 -1ارائه عملكرد هيئت مديره در خصوص پروژه تعاوني و اقدامات بعمل آمده تا كنون
 -2انتخاب هيئت مديره
-3انتخاب بازرس
 -4ارائه و تشريح صورتهاي مالي سال هاي 1396 ، 1395 ، 1394 ، 1393
 -5تصميم گيري در خصوص اعضاي انصرافي
-6تصميم گيري در خصوص اعضايي كه به تعهدات خود نسبت به تعاوني عمل ننموده اند.
 -7تصميم گيري در خصوص اعضايي كه فقط حق عضويت در تعاوني را واريز نموده و تا كنون در پروژه
تعاوني مشاركت ننموده اند.
تاريخ انتشار 97/2/27
فؤاد احمدي  -مديرعامل و رئيس هيئت مديره
خ ش 97/2/27

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه کانون بازنشستگان
سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور(نوبت اول )ثبت شده
به شماره  13463و شناسه ملي 10100511650

بدينوسيله از کليه اعضاي کانون دعوت به عمل مي آيد تا در جلسه نوبت اول مجمع عمومي عادي ساليانه
که راس ساعت  15روزيکشنبه مـورخ 1397/03/13درمحـل دفــترمرکزي کانون تشکيل ميگردد،
حضور به هم رسانند.
دستور جلسه :
.1استماع گزارش هيات مديره در خصوص عملکرد سال مالي منتهي به 1396/12/30
.2استماع گزارش بازرس قانوني در خصوص عملکرد سال مالي منتهي به 1396/12/30
.3تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان سال مالي منتهي به  1396/12/30و بودجه پيشنهادي سال
1397
.4انتخاب اعضاي هيات مديره اصلي وعلي البدل
.5انتخاب بازرس اصلي و علي البدل
.6انتخاب روزنامه کثير االنتشار جهت درج آگهي ها
.7تصميم گيري در خصوص حق عضويت ماهيانه اعضاي کانون
.8موضوع شکايت از شرکت پخت آفرين
.9ساير موارد
هيات مديره کانون بازنشستگان
تاريخ انتشار 97/2/27 :
سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور
خ ت 97/2/27

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده کانون بازنشستگان
سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور(نوبت اول )ثبت شده
به شماره  13463و شناسه ملي 10100511650

بدينوسيله از کليه اعضاي کانون دعوت به عمل مي آيد تا درجلسه نوبت اول مجمع عمومي
فـــوق العاده که راس ساعت  14روز يکشنبه مورخ 1397/03/13درمحل دفــــترمرکزي کانون
تشکيل ميگردد ،حضور به هم رسانند.
دستور جلسه :
 .1اصالح و تغيير آدرس کانون موضوع ماده  2اساسنامه
تاريخ انتشار 97/2/27 :
هيات مديره کانون بازنشستگان
خ ت 97/2/27
سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور

اصالحيه

بدينوسيله به اطالع كليه شركت كنندگان در مناقصه عمومي واگذاري  20هكتار از امور فضاي سبز شهرداري
اليگودرز به صورت حجمي منتشره مورخ  97/2/25مي رساند مبلغ تضمين سپرده شركت در مناقصه مذكور
 225/000/000ريال صحيح مي باشد و به موجب اين آگهي اصالح مي گردد.
تاريخ انتشار 97/2/27
خ ش 97/2/27
همايون ديناراني  -شهردار اليگودرز
پك ويژه ماه مبارك رمضان

شركت بهين آال پرنيان

پخش انواع ساالد و سبزي با بستهبندي تمام اتوماتيك
قابل توجه ارگانهاي دولتي  ،سازمانها
مساجد و تاالرها
تلفن جهت هماهنگي و سفارش 55355239
هاشمي 09191758503

خت 97/2/27-90

تاريخ انتشار نوبت اول 97/2/27
تاريخ انتشار نوبت دوم 97/2/29
694
خ ش 97/2/27
شناسه آگهي 175769

سنگينترين بدهي پرسپوليس
به بازيکني بدون يک ثانيه بازي

تکميل بانک اطالعات ورزش تا پايان سال

0912-7378318 - 33575350

افتخار دارد با منوي ويژه در ايام
ماه مبارك رمضان
در خدمت روزهداران عزيز باشد
09121904357
55502556 -7
خيابان شهيد رجايي تقاطع
آزادگان جنب مسجد ولي ا...
االعظم

خبر »

محمد خرم:

* فقط با ماهيانه  ۳/0۰۰/۰۰۰تومان صاحب  ۲۲متر مغازه با سند
ملکيت  ۶دانگ شويد
* اقساط  30ماهه بدون ضامن
*  ۳۰ميليون عقد قرار داد
*  %10تخفيف خريد نقدي
* 10ميليون تومان تخفيف نقدي فقط تا ميالد امام حسن مجنبي(ع)

خت 97/2/27-91

66712269-09121445155-66724097-66710276

آمادهسازي مناسبي ترتيب ندهيم ،در جام جهاني
شانسي نخواهيم داشت 50 .درصد بازيکنان تيم ملي
در ايران بازي و تمرين ميکنند و اکنون اين بسته به
رئيس فدراسيون فوتبال ،وزير ورزش ايران و رؤساي
باشگاهها دارد که تصميم بگيرند که رقابتهاي داخلي
مهمتر هستند يا جام جهاني؟سرمربي تيم ملي ايران

محدوده افسريه

مجتمع تاالرهاي
ولي عصر (عج)

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

اوجنرال ال جي جنرال
كم مصرف (اينورتر)
تحويل درب منزل
با گارانتي و خدمات پس از فروش
 09127646980دفتر بانه 087 -34217128
 09189840412دفتر تهران 55323529

در آسيا گل کاشتند از طرفي از نظر احساسي نيز
جامعه و ما دوست داريم که دختران راهي المپيک
آرژانتين شوند ولي مقررات فيفا اين اجازه را نميدهد.
در اجالس آرژانتين برخي از کشورها نسبت به اين
موضوع اعتراض کردند ولي در نهايت تصميم بر
اين بوده که تنها يک تيم سهميه بگيرد.شهنازي
يادآور شد :ما کماکان موضوع را رصد ميکنيم و
اگر تغييراتي در خصوص اعزام تيم دختران بهوجود
آمد ،اطالع رساني خواهيم کرد.

خت 97/2/1-24

665 665 54

بورس انواع كولرگازي (اسپيلت)

دبير کل کميته ملي المپيک گفت :ميزان پاداش روي
سکوي مدالآوران در بازيهاي آسيايي  ۲۰۱۸قطعي
نشده ،ولي حداقل مثل دوره قبل خواهد بود .شاهرخ
شهنازي در گفتگو با تسنيم ،در خصوص حضور تيم
فوتسال بانوان در المپيک نوجوانان آرژانتين اظهار
داشت :کميته ملي المپيک تابع قوانين و ضوابط فيفا
است .فيفا پيش از اين سهميه تيم پسران را تاييد
کرده و فدراسيون فوتبال ايرانهم آن را پذيرفته
است.وي افزود :در اين باره آخرين اطالعات را از
اصغر رحيمي گرفتهام .وي در اجالس آرژانتين حضور
داشته و در اين مورد نيز در آنجا صحبت شده است
ولي فيفا اعالم کرده که بر اساس مصوبات از بين
تيم زنان و مردان تنها يک تيم ميتواند در المپيک
نوجوانان شرکت کند .پس با اين شرايط حضور تيم
دختران در المپيک از طرف فيفا پذيرفته نيست و
تيم پسران حضور خواهد داشت.دبير کل کميته
ملي المپيک تصريح کرد:عليرغم اينکه دختران ما

فوتبال اسپانيا و پرتغال  ۶۰سال از ايران جلوترند

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.

ƢģǴĴǮºƫ

پاداش روي سکوي مدالآوران جاکارتا کمتر از دوره قبل نيست

سرم ربي تيم ملي ايران:

آزادکاران تيم ملي محک ميخورند
نفرات برتر رقابتهاي انتخابي تيم ملي کشتي آزاد عالوه بر حضور
در اردوهاي آمادهسازي ،دو تورنمنت بينالمللي را هم تا بازيهاي
آسيايي پيش رو دارند.

اميدوارم دشمني
و کينهاي از سوي
آقايان در تيم ملي
وجود نداشته باشد

شاهرخ شهنازي:

عدم رويارويي استقالل و پرسپوليس به نفع فوتبال ايران است

آشوري:

انصاري:

الهويي:

پنج شنبه  27ارديبهشت 1397
اول رمضان  17-1439مي - 2018سال سي و سوم-شماره 9218

رضايي:

پاداش مدالآوران آسيايي و پاراآسيايي
طبق مصوبه دولت بايد برابر باشد

موقعيتهايشان بهتر استفاده کردند و به هدفشان که صعود به يک چهارم بود رسيدند.
مربي تيم فوتبال ذوبآهن راجع به عملکرد داور اين مسابقه تصريح کرد :شما ميدانيد
که بعضي از عوامل و متغيرها در اختيار کادرفني تيمها نيست .يکي از اين موارد بحث
داوري است.داوري اين بازي پايينتر از سطح يک بازي بينالمللي آن هم در مرحله
حذفي ليگ قهرمانان آسيا بود .از خطاي تيام روي فخرالديني در لحظات ابتدايي بازي
گرفته تا اتفاقات ديگر که تا پايان بازي رخ داد .نميدانم پشتپرده چه اتفاقاتي رخ مي
دهد که اين داوران براي اين بازيها انتخاب ميشوند.آن هم با اين اشتباهات بزرگ
که نتايج را عوض ميکند.الهويي درخصوص حواشي اين بازي و درگيريهايي که بين
نيمکت دو تيم درطول بازي رخ ميداد ,عنوان کرد :نميخواهم خيلي به عقب برگردم
اما بخشي از اين موضوعات به بازي رفت بر ميگردد.

