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بیرانوند باشگاه نفت را به مزایده گذاشت!
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دروازهبان تیم ملی فوتبال ایران و باشگاه پرسپولیس پس از اینکه سهام باشگاه نفت را به خاطر دریافت مطالباتش دریافت کرده بود حاال این باشگاه را به مزایده گذاشته است .به گزارش خبرآنالین،
علیرضا بیرانوند که همانند سه پرسپولیسی دیگر بیش از یک میلیارد از باشگاه نفت بابت بازی در این تیم طلبکار است ،پس از اینکه نتوانست مطالبات خود را وصول کند ،مدتی قبل با حکم دادگاه
سهام این باشگاه را توقیف کرد و حاال برگه اجازه فروش را هم در اختیار گرفته است .بیرانوند برای وصول مطالباتش باشگاه نفت را به مزایده گذاشته تا ازاین طریق بتواند طلب خود را وصول کند .البته
در این بین اداره مالیات هم به خاطر قرارداد یک میلیاردی بیرانوند با باشگاه نفت حسابهای مالی او را مسدود کرده تا مالیات این قرارداد پرداخت شود .این در حالی است که دروازهبان پرسپولیس
هیچ پولی بابت این قرارداد از باشگاه نفت دریافت نکرده است.

چهار شنبه
 26اردیبهشت1397
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سانتر از همه جا
لو تا سال  ۲۰۲۲سرمربی تیم ملی آلمان میماند

سرمربی تیم ملی آلمان قراردادش را تا پایان جام جهانی قطر تمدید کرد.
به گزارش تسنیم ،اتحادیه فوتبال آلمان اعالم کرد که قراردادش با سرمربی تیم ملی
این کشور ،یواخیم لو را برای  4سال دیگر یعنی تا سال  2022و تا پایان جام جهانی
قطر تمدید کرده است.
طبق اعالم این فدراسیون ،در ابتدا قرار بوده قرارداد لو تا بعد از رقابتهای یورو
 2020تمدید شود اما او پذیرفته که دو سال دیگر هم به این مدت اضافه شود و همراه
با دو دستیارش ،توماس اشنایدر و مربی دروازهبانهای تیم ،آندریاس کوپکه تا سال
 2022به همکاریاش با تیم ملی آلمان ادامه دهد.
در همین حال قرارداد اولیور بیرهوف و دستیارش مارکوس سورگ ،مدیر تیم ملی
آلمان هم قراردادش با فدراسیون فوتبال این کشور را تا سال  2024تمدید کرده است.
لو از سال  2006که سکان تیم ملی آلمان را از یورگن کلینزمن تحویل گرفت تا
به امروز سرمربی ژرمنها بوده است .لو البته پیش از این مدت هم به عنوان دستیار
کلینزمن در کادر فنی تیم ملی آلمان فعالیت داشت .در این مدت او عناوینی همچون
قهرمانی در جام جهانی  2014وعنوان سومی جام جهانی  2010کسب کرد و این تیم
را به نیمه نهایی یورو  2012و  2016هم رساند.

دوپینگ  ۴قایقران مثبت اعالم شد
نتیجه آزمایش دوپینگ چهار قایقران مثبت اعالم شد و آنها منتظر اعالم
زمانمحرومیتشانهستند.
به گزارش ایسنا ،در جریان تست انتخابی تیم ملی قایقرانی در اسفندماه از ورزشکاران
آزمایش دوپینگ گرفته شد که نتیجه چهار ملیپوش مثبت بود .یک ملی پوش از تیم
بانوان و سه ملیپوش از تیم آقایان ورزشکارانی هستند که نتیجه تستشان مثبت بوده
و با محرومیت مواجه میشوند.
جلسه دفاع این قایقرانها برگزار شده و هنوز زمان محرومیتشان مشخص نیست .با
توجه به اینکه اولین بار است که آنها با این معضل مواجه شدهاند به نظر میرسد چهار
سال محروم شوند .البته شنیده میشود یکی دو رشته دیگر هم ورزشکار دوپینگی
دارند که در مورد آنها نیز تصمیم گیری میشود.
خبرهای رسیده حکایت از احتمال مثبت شدن تست دوپینیگ ورزشکارانی در
رشتههای دیگر از جمله بوکس نیز مطرح است.

تمجید ویژه ساکرنت از فوتبال ایران

چه بسا شاگردان کیروش پا را از دور دوم فراتر بگذارند

ساکرنت در گزارشی به حضور تیم ملی فوتبال ایران
در جام جهانی  ۲۰۱۸روسیه پرداخت.
به گزارش وب سایت نود وبه نقل از ساکرنت ،تی مملی
فوتبال ایران در پنجمین حضور خود در جام جهانی باید از
یک ماه دیگر کارش را آغاز کند و در گروه  Bبه مصاف
تیمهای مراکش ،پرتغال واسپانیا برود.
نحوه صعود
صعود به جام جهانی برای تی مملی فوتبال ایران نمیتوانست
آسانتر و راحتتر باشد ،ایران بعد از برزیل توانست به جام
جهانی راه یابد .از سه بازی قبل صعود تی مملی فوتبال ایران به
جام جهانی قطعی شد .ایران نه تنها موفق به قطعی کردن صعود
شد زودهنگام بلکه بدون شکست به این مهم دست پیدا کرد.
نقطه قوت
خط دفاع تی مملی فوتبال ایران نقاط قوت این تیم محسوب
میشود .آنچه که باعث متمایز شدن تی مملی فوتبال ایران
در جام جهانی قبلی با تیم فعلی میشود قدرت خط حمله
است .علیرضا جهانبخش نسبت به دوره قبل شرایط بهتری
پیدا کرده است و سردار آزمون نیز به تی مملی فوتبال ایران
اضافه شده است .سامان قدوس فصل بسیار خوبی را در سوئد

سپری کرد و بعد از جام جهانی احتماال به لیگ مهمتری
خواهد رفت .مهدی طارمی که یکی از بهترین مهاجمان حال
حاضر آسیا محسوب میشود ،ممکن است در جام جهانی
روسیه روی نیمکت ذخیرهها قرار بگیرد .این اتفاق ممکن
است برای کریم انصاری فرد نیز رخ دهد.
نقطه ضعف
ایران سالها است که در رده بندی فیفا تیم نخست آسیا
محسوب میشود و می داند که چطور بازیها را ببرد ،ولی
نقطه ضعف آنها این است که نمی دانند برابر تیمهای بزرگ
چطور بازی کنند .ایران در بازیهای خود با سیستم ضد حمله
فوتبال خوبی بازی کرد ،ولی بازی برابر تیمهایی همچون
لتونی ،ازبکستان و سیرالئون ،تفاوت زیادی با تیمهای بزرگ
دارد .دفاع تی مملی فوتبال ایران شرایط خیلی خوبی دارد ،اما
هنوز در برابر تیمهای بزرگ مورد ارزیابی قرار نگرفته است.
ستاره علیرضا جهانبخش
علیرضا جهانبخش توانست در لیگ هلند عملکرد قابل
قبولی را ارائه کند و آقای گل این رقابتها شود .او در دوره
ل حاضر
قبل از جام جهانی نیز بازی کرده است و در حا 
نیز شرایط خیلی خوبی برخوردار است .جهانبخش عالوه بر

سرعت از توانایی شوت بسیار خوب بهره مند است و میتواند
در کنار آزمون نقش مهمی برای تی مملی فوتبال ایران ایفا
کند.
پیشبینی
بعد از یک صعود راحت به جام جهانی و احساس اینکه
ایران عملکرد خوبی خواهد داشت و برای اولین بار به دور
دوم صعود خواهد کرد ،قرعهکشی جام جهانی فرا رسید.
قرعهکشی که ظالمانه بود .با این حال اگر یک تیم آسیایی
بتواند به دور دوم جام جهانی راه یابد آن تی مملی فوتبال ایران
خواهد بود .کسب پیروزی برابر مراکش  ،ایران را تا آستانه
صعود پیش خواهد برد .آن وقت دو بازی برابر پرتغال واسپانیا
باقی می ماند و آن جا است که کارلوس کیروش ،سرمربی
سابق رئال مادرید و تی مملی فوتبال پرتغال میتواند نقش
خودش را ایفا کند .البته کسب یک برد در  ۱۲بازی در جام
جهانی نشان میدهد که تی مملی فوتبال ایران چه عملکردی
در دورههای قبل داشته است .اگر ایران بتواند از گروه خود
صعود کند چه بسا این صعود کمی بیشتر هم ادام ه داشته
باشد .دلیلی وجود ندارد که آنها نتوانند بیش از دور دوم در
جام جهانی صعود کنند.

آگهی رای شورا
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مفقودی

اصــل دانشــنامه پایــان تحصیــات رشــته مترجمــی زبــان انگلیســی مربــوط بــه مریــم امیرخــان دهکــردی فرزند
هرمــز بــه شــماره شناســنامه 2868صــاده ازشــهرکرد متولــد ســال  1362مفقــود گردیــده وازدرجــه اعتبار ســاقط
مــی باشــد ازیابنــده خواهشمنداســت مــدرک فــوق را بــه اداره کل امورفــارغ التحصیــان وزارت علــوم تحقیقــات
وفنــاوری یــا اداره کل اموراموزشــی دانشــگاه شــهرکرد تســلیم نمایــد

شهرکرد

2466

نوبت دوم

حرف قلعهنویی خندهدار است
سرمربی تیم ملی فوتبال با بیان اینکه حرف سرمربی ذوبآهن
خندهدار است ،گفت :علی کریمی و امیر قلعهنویی توهینها میکنند و
فدراسیون هم به راحتی چشمش را میبندد.
به گزارش وب سایت نود ،کارلوس کیروش پیش از آغاز تمرین دیروز تیم
ملی درباره اعالم فهرست اولیه تیم ملی گفت :این قوانین بینالمللی است
که باید به آن احترام بگذاریم .طبق قوانین فیفا باید یک لیست بلند مدت و
آمادهباش را ارسال میکردیم و اسامی که شما میبینید در شش ماه گذشته
زیر نظر داشتیم و در نهایت به این لیست رسیدیم .نفراتی از این لیست خارج
شدند و این لیست دقیقا در فرصتی منتشر شد که فیفا به ما اعالم کرده بود.
وی در مورد دعوت بازیکنانی مانند بیتآشور به تیم ملی گفت :باید این
لیست  ۳۵نفره را در مهلت تعیین شده به فیفا ارسال میکردیم و از این به بعد
به هر دلیلی یک بازیکن مصدوم شود و نتواند حضور داشته باشد فقط از این
لیست میتوانیم جایگزین را انتخاب کنیم .برنامهای که در ذهنم داشتم این
بود که بعد از بازی با ازبکستان لیست  ۲۳نفره را اعالم کنیم و برنامه این بود
که پس از  ۲۰مه و بازی با ازبکستان لیست نهایی اعالم شود ولی همانطور که
میدانید برنامه اصلی جام جهانی توسط مسئوالن فدراسیون و دیگران با برنامه
مرحله یکهشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا تغییر کرد و به همین دلیل ما بعد
از بازی با ازبکستان نمیتوانیم لیست  ۲۳نفره تیم ملی را اعالم کنیم .سرمربی
تیم ملی فوتبال در مورد صحبتهای امیر قلعهنویی مبنی بر اینکه اعالم لیست
تیم ملی در این تاریخ اتفاقی نبوده است تصریح کرد :آقای قلعهنویی این حرف
را گفتهاند؟ خندهدار است.
اینکه باید لیست  ۳۵نفره اعالم شود ،تصمیمی بود که از سوی فیفا اعالم
شده بود و باید از سوی تمام کشورها این لیست اعالم میشد .قلعهنویی یک
شهروند ایرانی است در کشوری که بیش از  ۲۵۰۰سال قدمت تاریخی دارد و در
کشور بزرگ و فوقالعاده ایران .بنده هم یک شهروند افتاده پرتغالی هستم که در
ایران کارم را انجام میدهم .کیروش افزود :به همین دلیل که قلعهنویی ایرانی
است میتواند وجاهت و اخالقمداری من را زیر سوال ببرد و آیا این درست
است که عالمت سوالها را مقابل وجاهت و اخالقمداری من قرار دهد؟ علی
کریمی و قلعهنویی این توهینها را انجام میدهند و فدراسیون هم به راحتی
چشمش را میبندد .اگر من حرفی هم بزنم همه فکر میکنند کیورش توهین
میکند و فرهنگ ایران را زیر سوال میبرد .من در ایران این را یاد گرفتم که اگر
توهینی میشود ،باید تشکر کنم و بگویم به این حرفها ادامه دهید .بنده جواب
نمیدهم ،چون اگر پاسخگو باشم در عرض یک دقیقه فدراسیون به من زنگ
میزند و میگوید باید ساکت باشی در غیر اینصورت جریمه میشوی .من هم
به همین دلیل از قلعهنویی تشکر میکنم و میگویم به این حرفها ادامه دهد.
ما یک اردوی آمادهسازی در راه جام جهانی برنامهریزی کرده بودیم ،اما این اردو
به هم ریخت و االن باید فقط تشکر کنم.

پایان کار محرمی ،احمدزاده و مسلمان در پرسپولیس

پرونــده کاســه  9609988602500388شــعبه  25حقوقــی شــورای حــل اختــاف مجتمــع شــهید مطهــری
(بانــک هــا و تصادفــات ) شهرســتان کرمانشــاه تصمیــم نهایــی شــماره  - 9709978602500018خواهــان:
آقــای غــام الــواری فرزنــد خدارحــم بــه نشــانی شــهر کرمانشــاه – 22بهمــن – اول نســترن – پــاک - 10
خوانــدگان -1 :بیمــه ایــران بــه نشــانی کرمانشــاه جنــب ترمینــال شــهید کاویانــی نرســیده بــه میــدان امــام
 -2آقــای محمــد امیرعبــاس الــوار فرزنــد محمدباقــر بــه نشــانی تبریــز – کمربنــد میانــی  ،بعــد از چهــارراه
بهشــتی – کــوی پــارس پ  370خواســته  :مطالبــه خســارت  -تاریــخ فــوق در وقــت فــوق العــاده شــعبه 25
شــورای حــل اختــاف مجتمــع شــهید مطهــری کرمانشــاه بــه تصــدی امضــا کننــده ذیــل تشــکیل اســت
پرونــده کاســه فــوق تحــت نظــر اســت بــا توجــه بــه اوراق و محتویــات پرونــده قاضــی شــعبه ختم رســیدگی
را اعــام و بــا اســتعانت از خداونــد متعــال بــه شــرح بــر مبــادرت بــه صــدور رای مــی نمایــد.
((رای قاضی شورا))
بــا حمــد خــدای منــان دعــوای آقــای غــام الــواری فرزنــد خدارحــم بــه طرفیــت  -1بیمــه ایــران  -2آقــای
محمــد امیــر عبــاس الــوار بــه خواســته مطالبــه افــت قیمــت وارده بــه خــوردو ســواری هــاچ بــک سیســتم
چرمــی بــه شــماره پــاک انتظامــی  774ل  33ایــران  19بــه مبلــغ 120/000/000ریــال بــه انضمــام هزینــه
دادرســی و کارشناســی قابلیــت اجابــت دارد زیــرا کــه بــه داللــت اظهــارات خواهــان مبنــی بــر اینکــه مبلــغ
خســارت وارده بــه خــودروی خــود را از طریــق بیمــه ایــران دریافــت نمــوده و فقــط تقاضــای افت قیمــت وارده
بــه خــودروی فــوق از خوانــدگان را بــه صــورت تضامنــی نمــوده و بــا توجــه بــه الیحــه دفاعیــه خوانــده ردیــف
اول (بیمــه ایــران) و مــدارک ارائــه شــده از طــرف بیمــه از جملــه بــرگ صفحــه  15پرونــده مبنــی بــر اعــام
رضایــت بــی قیــد و شــرط خواهــان از بیمــه ایــران و اینکــه خواهــان در بــرگ مذکــور هر گونــه ادعــا و اعتراض
از خــود را بــه نســبت بــه بیمــه ایــران از خــود ســلب و ســاقط نمــوده کــه بــه امضــا و اثــر انگشــت خواهــان
رســیده اســت و بــا عنایــت بــه نظریــه کارشناســی تامیــن دلیــل کــه از اعتــراض خوانــده ردیــف دوم مصــون
مانــده و خوانــده ردیــف دوم آقــای محمــد امیــر عبــاس الــوار کــه علــی رغــم ابــاغ قانونــی از طریق نشــر آگهی
در جلســه رســیدگی حضــور نیافتــه و الیحــه ای هــم تقدیــم نداشــته لــذا شــورا بــه اســتناد مــاده  519و 503
و  198قانــون آییــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی و انقــاب در امــور مدنــی و مــاده  331قانــون مدنــی و
مــواد  1و  2قانــون مســئولیت مدنــی رای بــر محکومیــت خوانــده ردیــف دوم آقــای محمــد امیــر عبــاس الــوار
بــه پرداخــت طلــب فــوق بــه مبلــغ  120/000/000ریــال بــه انضمــام هزینــه دادرســی تامیــن دلیــل بــه مبلغ
 1/000/000ریــال و هزینــه دادرســی ایــن پرونــده بــه مبلــغ  3/150/000ریــال و هزینــه کارشناســی بــه مبلغ
 1/500/000ریــال در حــق خواهــان صــادر و اعــام مــی دارد کــه رای صــادره غیابــی و ظــرف مــدت  20روز
پــس از ابــاغ واخواهــی در ایــن شــعبه و پــس از آن ظــرف مــدت  20روز دیگــر قابــل تجدیــد نظــر خواهــی در
محاکــم عمومــی حقوقــی کرمانشــاه مــی باشــد در خصــوص خوانــده ردیــف اول بیمــه ایــران بــا عنایــت بــه
مــواد ذکــر شــده بــه اســتناد مــاده  197قانــون آییــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی و انقــاب در امــور مدنی و
مــاده  1258و مفهــوم مخالــف مــاده  1257قانــون مدنــی حکــم بــه رد دعــوی خواهــان صــادر و اعام مــی دارد
کــه ایــن قســمت از رای ظــرف مــدت  20روز پــس از ابــاغ قابــل تجدیــد نظــر خواهــی در محاکــم عمومــی
حقوقــی کرمانشــاه مــی باشــد/1712 .م الــف12/

شعبه  25شورای حل اختالف مجتمع شهید مطهری

کیروش :آقایان در یک ماه آینده جای مرا خواهند گرفت

 3خداحافظی اشکبار ،ساکت و جنجالی

تصاویرنیمکت پرسپولیس پس از گل سیدجالل حسینی بالفاصله و با
سرعتی خیرهکننده سر از صفحات هواداری درآورد.
به گزارش ورزش سه ،در تصویر و در شرایطی که بازیکنان پرسپولیس به سمت
سیدجالل حسینی حرکت کرده تا او را در آغوش بگیرند ،محسن مسلمان در حالتی
عجیب روی نیمکت فریز شده و به صحنه نگاه میکند .او که محبوبترین بازیکن
تیم در فصل جاری بوده و هواداران بابت غیبتش در ترکیب پرسپولیس بارها برانکو را
شماتت کردهاند ،در این تصویر ناخودآگاه تغییر بزرگی در آینده خود ایجاد کرد .این
در شرایطی است که دوست صمیمی او فرشاد احمدزاده که در این لحظه سر از پا
نمیشناسد مثل محسن مسلمان راه خروج از باشگاه را در پیش گرفته است .اگرچه
تفاوت بزرگ جدایی این دو در خودخواستگی در انتقال به اروپا برای فرشاد و اجباری
است که برای مسلمان وجود دارد.
محسن مسلمان که یکی از شاخصترین چهرههای پرسپولیس در سه فصل گذشته

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 96/072

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی در نظر دارد اقالم مورد نیاز خود را با شرایط ذیل از طریق مناقصه عمومی تامین نماید:

ش کرت ملی گاز اریان
مج
ش کرت تمع گاز پارس جنوبی

شماره تقاضا و مناقصه

تقاضای شماره  9600527 - MSو  9640116 -MSمناقصه شماره 96/072

شرح اقالم درخواستی

خرید پیچ و مهره ()Stud Boltخرید از تولید کنندگان داخلی

مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار  326/200/000ریال می باشد .برآورد مناقصه مبلغ  6/524/000ریال می باشد .

نوع تضمیین شرکت در فرایند ارجاع کار تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به صورت یکی از تضامین قابل قبول وفق آئین نامه تضمین شماره /123402ت 50659ه مورخ  94/09/22هیات وزیران می باشد
تاریخ تحویل اسناد به واجدین شرایط

97/3/27

آخرین مهلت ارائه پیشنهادات

97/4/17

تاریخ گشایش پاکات فنی

97/4/27

تاریخ گشایش پاکات مالی

97/5/24

آدرس و تلفن مناقصه گذار

استان بوشهر ،عسلویه -منطقة ویژة اقتصادي انرژي پارس -شرکت مجتمع گاز پارس جنوبي -فاز 2و - 3مدیریت بازرگانی  -واحد
خرید  -تلفن07731312249 :

مناقصه گران می بایست اسناد ارزیابی کیفی را از سایت  WWW.SPGC.IRدریافت و طبق توضیحات درج شده تکمیل و ارسال نمایند.
مناقصه گران می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت  WWW.SPGC.IRمراجعه و یا با شماره تلفن  07731312249و  07731312223تماس حاصل فرمایند .
تاریخ انتشار نوبت دوم97/2/26 :
تاریخ انتشار نوبت اول97/2/23 :
روابط عمومي شرکت مجتمع گاز پارس جنوبي
شماره مجوز 2308 1397 . 654 :

محسوب میشود ،به واسطه هنر خود در نظم دادن به بازی و ارسال پاسهای کلیدی
و البته رفتار موردپسند هواداران جوان رل مدل بسیاری از پرسپولیسیهاست .اما شاید
این عکس اذهان را تا حدی تغییر داده باشد .اگرچه نباید بیانصافی کرد و همیشه
سهمی برای احساسات و ناراحتیهای طبیعی و شاید سهوی بازیکنی که دوست دارد
در ترکیب ثابت تیم باشد در نظر گرفت همچنین او در انتهای بازی در شادی تیمش
شرکت کرد و حتی به میانه میدان رفت و به برانکو خسته نباشید گفت.
مسلمان که به احتمال بسیار زیاد دیگر جایی در برنامههای سرخپوشان نخواهد
داشت یک دریغ بزرگ برای برانکوست که خود این بازیکن را سه فصل پیش از روی
نیمکت بلند کرد تا با تمرینات مناسب و البته استعداد فوقالعاده این هافبک طراح ،
او تبدیل به چهره بیجانشین در پرسپولیس شود .با این حال ماه عسل این ملیپوش
سابق در تیم برانکو دوام چندانی نداشت و در نهایت به اختالفی عمیق منجر شد تا
جایی که برانکو حتی با وجود نیاز به بازیسازی مثل او در بازی های مهم فصل از جمله
دیدار آخر مقابل الجزیره ترجیح داد از وی استفاده نکند و کار را با بازیکنان دیگری به
اتمام برساند .روابط برانکو و مسلمان تا جایی تیره است که حتی با وجود بسته بودن
پنجره سرخپوشان و مشکل آنها برای نقل و انتقال بازیکن باز هم برانکو رغبتی به ادامه
کار با وی ندارد.
با اتمام فصل مسابقات ،کار نقل و انتقاالت پرسپولیس نیز آغاز شده و  3بازیکن این
تیم به محض پایان رقابتها از جمع سرخپوشان جدا شدهاند .اول صادق محرمی که در
آزادی از طرفداران خداحافظی کرد ،سپس فرشاد احمدزاده که این کار را در رختکن
انجام داد و ضمن خداحافظی از برانکو اعالم کرد به یک تیم خارجی میرود و سپس
محسن مسلمان که یکی از پایههای موفقیت تیم در هر  3فصل حضور برانکو در ایران
بوده است.جدایی این سه البته با شرایطی متفاوت با هم انجام شد؛ صادق محرمی با
افتخار از هواداران خداحافظی کرد ،احمدزاده با روش خود در رختکن پایان همکاری را
اعالم کرد و مسلمان  ...البته این جدایی هنوز رسمی نیست و تالش هایی برای تغییر
عقیده برانکو آغاز شده است .
با این وصف سرخپوشان باید خود را آماده تیمی متفاوت نسبت به گذشته کنند،
تیمی که ممکن است یک یا دو بازیکن کلیدی دیگر خود را نیز از دست بدهد و باید دعا
کند پنجره بسته نقل و انتقاالتی در روزهای ابتدایی خرداد برای این مجموعه باز شود.

خبر
بیت آشور:

از حضور در فهرست اولیه تیم ملی هیجان زدهام
مملی برای حضور در جام
مدافع ایرانی شاغل در لیگ آمریکا از دعوت به اردوی تی 
جهانی ابراز خوشحالی کرد.
ب ه گزارشایسناوبه نقل از سایت  ،MLSاستیون بیت آشور ،مدافع ایرانی که در لیگ
عرصه
محل ملک
نام ملک
ردیف
آمریکا فعالیت میکند در فهرست اولیه کارلوس کیروش برای جام جهانی  ۲۰۱۸روسیه
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فوتبال ایران در جام 8811
شهرکرد
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گفت :من با اعضای کادر فنی قبل از اعالم این فهرست صحبت کردم و حدس زدم که در این
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کارخانه
2
فهرست حضور داشته باشم .امیدوار هستم که در فهرست نهایی هم نامم در این فهرست باشد
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کارخانه
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و بتوانم در جام جهانی روسیه بازی کنم .من آخرینبار چهار سال پیش به تی مملی فوتبال
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مغازهمدت تمام تالشم را به
دوبابدر این
ایران دعوت شدم و
دست بیاورم.
288
اصفهان – خ مطهری – پالک27
مسکونی
جهانی را به منزل
5
های من را در -لیگ
ی
باز
ایران
فنی
کادر
که
دانستم
ی
م
من
:
ت
گف
هایش
ت
صحب
ه

ادام
در
واحد اپارتمانی
او6
اصفهان – م انقالب – ک جنب بانک ملی
آمریکا دنبال میکند .آنها به من گفتند که ما عملکرد تو را زیر نظر داریم و همینطور
360
اصفهان – ابتدای خ محتشم –کوی نیلوفر – پالک 4
منزل مسکونی
7
پیش برو ،چون کارت را به خوبی انجام میدهی .واقعا از این که در فهرست  ۳۵نفره کارلوس
کیروش حضور دارم بسیار هیجان زده هستم ،ولی باید بدانم که کار تمام نشده است و باید
به تالشم ادام ه دهم.
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