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هر كس برای نیاز بیماری بكوشد -چه آن را برآورده سازد، چه نسازد- 
 مانند روزی كه از مادرش زاده شده، از گناهانش

پاک می شود.
روزنامه

تیرانداز المپیکی: 
برایکسبمدالبهالمپیکمیرویم

حـــــــــوادث

در شرق تهران فاش شد؛
 طوطی سخنگو دزد خودش 

را لو داد
به گزارش ایرنا عضو شورای اسالمی 
پلیس  تالش  با  گفت:  بوشهر  شهر 
خودروبر  تریلر  دستگاه  یک  راهور 
حامل هشت خودرو سواری شخصی 
از  یکی  غیربومی(  )مسافران 
استان های با درجه شیوع باال ویروس 
کرونا در ورودی بوشهر توقیف شد.

با  گفت وگو  در  آسایش  مهرزاد 
ایرنا افزود: در این روزها که ورود 
غیربومی  پالک  دارای  خودروهای 
مواجه  زیادی  محدودیت های  با 
به موقع  و  هوشیارانه  اقدام  با  شده 
این  بوشهر  شهرستان  راهور  پلیس 
تحویل  راننده  و  توقیف  خودروبر 

مراجع قضایی شد.
خودروها  مالکین  کرد:  بیان  وی 
سفر  طریق  از  خانواده  با  همراه 
تا  بوشهر مسافرت کردند  به  هوایی 

با رسیدن به بوشهر از این خودروها 
استفاده کنند.

از  زمینه  این  در  داد:  ادامه  آسایش 

رئیس  حاجی  سرهنگ  تالش های 
و  بوشهر  شهرستان  راهور  پلیس 
می شود  قدردانی  وی  همکاران 

سالمت  حفظ  راه  در  این گونه  که 
شهروندان پیشگام شدند.

شهره  دیرباز  از  بوشهر  گفت:  وی 
بوده  خونگرمی  و  مهمان نوازی  به 
می شود  توصیه  هم وطنان  به  ولی 
فرصت  به هیچ وجه  روزها  این 
استان  این  به  سفر  برای   مناسبی 

نیست.
تمام  ارائه  کرد:  تأکید  آسایش 
لغو  بوشهر  در  گردشگری  خدمات 
و ورودی های این شهر نیز با اعمال 

محدودیت هایی همراه شده است.
وی افزود: با این شرایط انتظار داریم 
تا  را  بوشهر  به  خود  سفر  هم وطنان 
تعویق  به  کرونا  بحران  رفع  زمان 
وضعیت  این  رفع  با  تا  بیندازند 
سخاوتمندانه  دیگر  بار  بوشهری ها 

میهمانان خود را در آغوش گیرند.

ساعدی  عزیز  اضافه کار  قطع 
خرمشهر  شهرداری  سابق  سرپرست 
این  شهردار  دارابی  داود  سوی  از 
بین  فیزیکی  درگیری  باعث  شهر 

آن ها شد.
با  گفت وگو  در  خرمشهر  فرماندار 
درگیری  تأیید  ایرنا ضمن  خبرنگار 
خرمشهر  شهرداری  سابق  سرپرست 
با شهردار این شهر اظهار داشت: قطع 
اضافه کاری کسانی که از شهرداری 
حقوق می گیرند ولی اکنون سرکار 
نیستند به دستور شورای شهر صورت 

گرفته است.
شهردار  افزود:  حیدری  محمد 
مصوبه  و  دستور  طبق  خرمشهر 
شورای شهر نسبت به قطع اضافه کار 
سابق  سرپرست  ساعدی  عزیز 
شهرداری خرمشهر اقدام کرده است.

وی گفت: ساعدی چندین بار برای 
تعیین مسئولیت خود درخواست داده 
شهردار  و  نگرفته  جوابی  ولی  بود 

خرمشهر نیز به رغم اینکه چند بار از 
وی خواسته شد تا از ساعدی به عنوان 
مسئولیت  یا  و  کند  استفاده  مشاور 

دیگری به وی واگذار نماید به این 
خواسته توجه نکرده است.

سابق  سرپرست  گفت:  حیدری 
در  هم اکنون  خرمشهر  شهرداری 
و  می برد  بسر  موقت  بازداشت 
شده  ارسال  دادسرا  به  وی  پرونده 
وثیقه  قرار  با  به زودی  است  قرار  و 

آزاد شود.
به گزارش ایرنا داود دارابی شهردار 
خرمشهر که در این درگیری مصدوم 

شده به بیمارستان منتقل شده است.
سمت  از  مدتی  که  دارابی  داود 
گذاشته  کنار  خرمشهر  شهرداری 
دیوان  در پی صدور حکم  بود  شده 
عدالت اداری و ابالغ حکم از سوی 
دی ماه   از  مجددًا  خرمشهر  دادستانی 
به عنوان شهردار خرمشهر کار خود 

را آغاز کرد.

 تریلر حامل خودروهای دارای پالک غیربومی در ورودی شهر
 بوشهر توقیف شد

 قطع اضافه کار علت درگیری
 دو شهردار خرمشهر

به گزارش ایرنا رئیس هیئت مدیره باشگاه استقالل به طور شفاف و 
را  خارجی  مربیان  و  بازیکنان  به  باشگاه  بدهی های  وضعیت  دقیق 

تشریح کرد و دل نگرانی های هواداران این تیم را پاسخ گفت.
درز  بیرون  به  استقالل  باشگاه  از  اخیر  هفته های  در  که  خبرهایی 
پیداکرده است، نشان از حال وروز نه چندان خوب آبی های پایتخت 
تیم  این  خارجی  مربیان  و  بازیکنان  شکایت های  پرونده  از  دارد؛ 
زاده  خلیل  اسماعیل  حاال  و  مدیریتی؛  سطح  در  آشفتگی  تا  گرفته 
نگرانی های  به آن ها، ضمن شفاف سازی،  اشاره  با  در گفت وگویی 
هواداران را موردتوجه قرارداد و به پرسش های مبهمی که پیرامون 

این باشگاه شکل گرفته است، پاسخ داد.
بابت جدایی فتح اهلل زاده ناراحتم

استعفای علی فتح اهلل زاده مورد موافقت ریاست مجمع باشگاه استقالل 
فعالیت  ادامه  امکان  بیماری  دلیل  به  متأسفانه وی  است.  قرارگرفته 
از بزرگان باشگاه  را نداشت. فتح اهلل زاده یک استقاللی متعصب و 
استقالل خانه  به هرحال  اما  ناراحتم  بابت جدایی وی  استقالل است. 
او است و امیدوارم با مشورت های خود در ادامه کار یار و یاور این 
باشگاه باشد و هر چه زودتر سالمتی خود را به دست بیاورد. فعاًل 
مسئولیت باشگاه بر عهده من خواهد بود تا در اولین فرصت نسبت 

به ترمیم هیئت مدیره و انتخاب مدیرعامل جدید باشگاه اقدام شود.
هیئت مدیره استقالل به اعضای اقتصادی توانمند نیاز دارد

در جلسه ای که با مسعود سلطانی فر، وزیر  ورزش و جوانان و ریاست 
مجمع باشگاه استقالل داشتم قرار بر این شد که در اولین فرصت چند 
بتوانیم  تا  اضافه شود  باشگاه  به هیئت مدیره  توانمند  اقتصادی  عضو 
مشکالت مالی را به زودی برطرف کنیم. درعین حال مثل یک سال 
گذشته که مدام در حال برطرف کردن مشکالت اقتصادی باشگاه 
بودیم بازهم همه تالش خودمان را انجام خواهیم داد. امروز تصمیم 
گرفتم که به دلیل پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، ساختمان اداری 
باشگاه را تعطیل کنم. درباره زمین تمرین جلسه مثبتی داشته ام و قرار 

است که زمین مناسب برای شروع تمرینات مجدد تیم فراهم شود.
هدف من شفافیت است

بگویم  اگر  نیست  اغراق  است.  حاکم  باشگاه  بر  سختی  شرایط 
گزارش  ارائه  است.  شفافیت  من  هدف  روزهاست.  سخت ترین 
صادقانه به هواداران. از هواداران می خواهم که به مبالغ طلب ها دقت 

کنند. به نرخ دالری که از ۱۳ به ۱۵ هزار تومان رسیده. با همه این 
میلیاردها  بند  از  را  استقالل  دیگر  یک بار  بتوانیم  امیدوارم  اوصاف 

تومان بدهی رها کنیم.
عملکرد خوب باشگاه در پرونده شفر

استقالل  باشگاه  علیه  مطالبات وینفرد شفر  فیفا درباره  حکمی  که 
صادر کرده کمتر از ۲۵۰ هزار دالر است. شفر حدود ۳۰۰ هزار دالر 
از باشگاه به خاطر فعالیتش در فصل ۹۷-۹۸ بابت چهار ماه حقوق 
باشگاه  با دفاعیات خوب و مستدل  بود که  پاداش هایش طلبکار  و 
تمام پیش بینی هایی که درباره پرداخت بیش از یک میلیون دالر به 
شفر مطرح شده بود، منتفی شد. این مبلغ باید تا اواسط فرودین ماه به 
وی پرداخت شود. در تالش هستیم تا با شخص او به توافق برسیم و 

مطالباتش را در چند قسط پرداخت کنیم.
پرونده بویان

نامه زده شده  باشگاه  از طرف   CAS به دادگاه بویان  درباره طلب 
است که یک ماه فرصت بدهند. هنوز پاسخی به درخواست استقالل 
باید ۳۰۰  با  درخواست استقالل،  داده نشده و در صورت مخالفت 

هزار دالر به اضافه هزینه دیرکرد پرداخت کنیم.
پرونده جپاروف

طلب سرور جپاروف حدود ۹۰ هزار دالر است که جهت پرداخت 
تا اوایل اردیبهشت ماه از وی فرصت گرفتیم.

پرونده منشأ
طلب گادوین منشأ حدود ۴۰ هزار دالر است که جهت پرداخت تا 

اوایل اردیبهشت آینده فرصت داریم.
پرونده ایسما

باشگاه استقالل بابت حق انتقال ایسما باید ۱۲۵ هزار دالر به باشگاه 
پاختاکور پرداخت می کرد. پاختاکور اعالم کرده که به فیفا شکایت 
خواهد کرد. البته هنوز  شکایتی نکرده و اگر این شکایت انجام شود 

دست کم  ۳ الی ۴ ماه طول می کشد تا رأی نهایی فیفا صادر شود.
مانده حساب استقالل در فیفا؛ ۳۵۰ هزار دالر است

یک نامه از طرف باشگاه استقالل برای فیفا ارسال شده و از آن ها 
خواستیم طلب سرور جپارف، گادوین منشأ، مارتین فورکل و سه 
به طور  فیفا  در  استقالل  باشگاه  شده  بلوکه  پول  محل  از  را  وکیل 
مستقیم پرداخت شود که امید زیادی داریم تا فیفا با این درخواست 

دالر  هزار   ۳۵۰ حدود  فیفا  در  باشگاه  باقیمانده  مبلغ  کند.  موافقت 
است.

اخطار میلیچ و بودوروف
وکالی میلیچ و بودوروف به باشگاه استقالل اخطار و ۱۵ روز مهلت 

داده اند تا طلبشان پرداخت شود.
فروش بازیکنان صحت ندارد

تمام اخباری که درباره فروش بازیکنان تیم استقالل مطرح می شود، 
گمانه زنی است و واقعیت ندارد. پیش بینی خودشان را خبر می کنند 
این روزها که مردم  نگرانی هواداران می شود. کاش در  باعث  که 
عمل  باوجدان  و  باشیم  منصف  کمی  هستند،  نگران  کافی  به اندازه 
هر  مثل  استقالل  باشگاه  نپردازیم.  شایعه سازی ها  این  به  و  کنیم 
چنین  شرایط  این  در  اما  دارد  خریدوفروش  حق  دنیا  در  باشگاهی 

تصمیمی تحت هیچ عنوان مطرح نشده است.
مراقب منافع استقالل در لیگ برتر هستیم

امکان  خردادماه  اواخر  تا  که  دارد  وجود  احتمال  این  به هرحال 
برگزاری مسابقات لیگ و جام حذفی مهیا نشود. سازمان لیگ حتمًا 
را  نظرخواهی الزم  باشگاه ها  از  نهایی هر دو جام،  درباره وضعیت 
انجام خواهد داد. ما در لیگ و جام حذفی شانس قهرمانی داریم و 
هواداران مطمئن باشند که هوشیار هستیم و اجازه نمی دهیم منافع و 
حق مسلم تیم استقالل دچار مشکل شود. در صورت عدم برگزاری 
مسابقات پیشنهادمان را برای تعیین و تکلیف لیگ به طور رسمی از 

طریق رسانه باشگاه اعالم خواهیم کرد.
تست کرونای من منفی بود

به فکر پرداختی به بازیکنان و مربیان تیم هستم. خودشان می دانند که 
همیشه با آن ها صادق بودم. این شایعه که دچار ویروس کرونا شدم، 
صحت ندارد. آزمایش هم دادم و جوابش منفی بود. کسالت دارم اما 
تمام تالشم را خواهم کرد تا در سریع ترین زمان پرداختی هایی به 
اعضای تیم داشته باشم. خوشبختانه حقوق کارکنان باشگاه پرداخت 
شده و امیدوارم درباره تیم هم بتوانم در چند روز آینده این کار را 
انجام دهم. ما حتی در تعطیالت نوروز هم تعطیل نخواهیم بود و به 
کمک همکارانم تالش خواهیم کرد تا به پرونده های مالی رسیدگی 

کنیم.
تلویزیون اینترنتی باشگاه فعال تر می شود

و  هستم  بیمار  اما  بروم  برتر  فوتبال  برنامه  به  امشب  داشتم  قصد 
پزشکم صالح ندانست که این کار را انجام دهم. همیشه سعی کردم 
پاسخگوی رسانه ها باشم. ازاین پس هم طبق صحبت هایی که با مدیر 
تلویزیون  طریق  از  بازیکنان  شد  قرار  دادم،  انجام  باشگاه  رسانه ای 
اینترنتی باشگاه بیشتر با هواداران در ارتباط باشند. قصد داریم این 
حقوق رسانه ای را بهتر از گذشته رعایت کنیم تا منجر به درآمدزایی 

برای باشگاه شود.

بیشترین  گفت:  ایران  المپیکی  تیرانداز 
تالش خود را خواهیم کرد تا در المپیک 
مدال  کسب  برای  ما  قطعًا  باشیم.  موفق 
نمی خواهیم  و  رفت  خواهیم  المپیک  به 

تماشاچی باشیم.
در  ایران  المپیکی  تیرانداز  صداقت  مهیار 
ایسنا، در مورد تمرینات در  با  گفت وگو 
اظهار  ویروس کرونا  شیوع  دلیل  به  خانه 
زیر  و  خانه  در  را  خود  تمرینات  کرد: 
نظر مربی آغاز کردیم. مربی ها به صورت 
و  می کنند  نظارت  ما  کار  به  آنالین 
برنامه های الزم را به ما می دهند. با شیوع 
این ویروس شرایط برای ما سخت تر شده 
است. در خانه شاید شرایط برای تمرینات 
بهترین  به  می کنیم  سعی  اما  نباشد  عالی 
و  کنیم  استفاده  فرصت  همین  از  شکل 

آمادگی خود را حفظ کنیم.
که  هند  جهانی  جام  لغو  مورد  در  وی 
اواخر اسفند برگزار شود گفت:  قرار بود 
تأخیر  باکمی  مسابقه  این  به احتمال زیاد 
هند  مسابقات  از  جدا  شد.  خواهد  برگزار 
فکر می کنم دو جام جهانی دیگر نیز داشته 
مونیخ  نکنم جام جهانی  اشتباه  اگر  باشیم. 
جام  و  شود  برگزار  اردیبهشت  بود  قرار 
جهانی دیگری هم در باکو خواهیم داشت. 
فعاًل که خبری نیست و اطالع ندارم عازم 

این مسابقات خواهیم شد یا خیر.
آغاز  مورد  در  ایران  المپیکی  تیرانداز 
حاضر  حال  در  گفت:  متمرکز  اردوهای 
که تا چهار فروردین استراحت هستیم ولی 
بعدازآن بستگی به شرایط کرونا دارد. اگر 
این بیماری فروکش کند حتمًا اردوهای ما 
در تهران آغاز خواهد شد. همین تمریناتی 
حدودی  تا  می دهیم  انجام  خانه  در  ما  که 
و  اردوها  در  که  است  تمریناتی  مکمل 
این  می دادیم.  انجام  آزادی  مجموعه  در 
سطحی  همان  در  را  ما  خانه  در  تمرینات 
که بودیم نگه می دارد و سبب می شود که 

افت نکنیم.
باید  که  سؤال  این  به  پاسخ  در  صداقت 
فدراسیون در حال حاضر چه اقدامی برای 
فعاًل  گفت:  دهد  انجام  شرایط  شدن  بهتر 
انجام  باید  فدراسیون  که  کاری  بهترین 
تمرین  ما  که  محلی  که  است  این  دهد 
تا  کند  قرنطینه  و  ضدعفونی  را  می کنیم 
باید  البته  دهیم.  ادامه  را  تمریناتمان  ما 
کمی  فعلی  شرایط  با  کار  این  که  بدانیم 
خطرناک است و ممکن است ورزشکاران 
بیمار شوند. به هرحال ما با بیرون در تماس 
هستیم. خیلی نمی شود در این موردنظر داد. 
در مورد اردوهای برون مرزی هم که فعاًل 

پروازها لغو شده است.

سال  مرداد  هفتم  رکنا،  گزارش  به 
جاری پرونده ای مبنی بر سرقت خانه 
رسیدگی  برای  زورگیری  شیوه  به 
جوادیه   144 کالنتری  از  تخصصی 
پلیس  چهارم  پایگاه  به  تهران پارس 
برای  و  شد  ارسال  تهران  آگاهی 
از  تیمی  اختیار  در  موضوع  بررسی 
سرقت های  با  مبارزه  کارآگاهان 

خاص قرار گرفت.
شاکی در خصوص شرح ماجرا اظهار 
یازدهم مرداد در خانه ام واقع  داشت: 
در خیابان جشنواره در حال استراحت 
پرنده  چند  اینکه  به  توجه  با  بودم 
آوازه خوان و یک طوطی - کاسکوی 
سخنگو داشتم ناگهان صدای کاسکو 
کنار  می خواستم  تعجب  با  شد،  بلند 
فردی  ناگهان  که  بروم  طوطی  قفس 
و  تهدید  مرا  سرد  سالح  با  نقاب دار 
یا سروصدا کنی  اگه صحبت  گفت، 
او هم  فرد دیگری که  و  می کشمت 
صورتش را پوشانده بود دست و پای 
مرا بست و همه پرنده ها، پول نقد و 
طالهایم به ارزش سه میلیارد ریال را 

سرقت کردند و پا به فرار گذاشتند.
پس ازاین شکایت با توجه به اهمیت 
موضوع بالفاصله اکیپی از کارآگاهان 
در  و  اعزام  متهم  سکونت  محل  به 
هویت  شدند  موفق  میدانی  تحقیقات 
نام ناصر 36 ساله  به  یکی از سارقان 
را که سابقه دار بود، شناسایی کنند و 
به  نیز  ناصر مدتی پیش  دریافتند که 

جرم سرقت در زندان بوده است.
نثاری«  »مرتضی  کارآگاه  سرهنگ 
تشریح  در  چهارم  پایگاه  رئیس 
در  ناصر  مخفیگاه  گفت:  خبر  این 
با  و  شناسایی  نبرد  خیابان  حوالی 
کارآگاهان  قضایی،  هماهنگی های 

را  پرونده  متهم  اولین  شدند  موفق 
وی  خانه  از  بازرسی  در  و  دستگیر 
تعدادی از اموال سرقتی شاکی کشف 

شد.
اما کارآگاهان زمانی که قصد ترک 
خانه ناصر را داشتند صدایی عجیب از 
داخل انباری شنیدند که توجه آن ها را 
بررسی  از  به خود جلب کرد و پس 
انباری مشخص شد، طوطی )کاسکو( 
سرقتی را نیز در آنجا پنهان کرده اند.

با کشف طوطی سرقتی متهم به ناچار 
به جرم انتسابی اعتراف و اقرار کرد و 
گفت: بقیه پرنده ها را در محل کارش 
خانه  از  سرقت  و  می کند  نگهداری 
همدستش  همکاری  با  را  مال باخته 
قدیمی  از دوستان  ساله که  سعید 34 

شاکی است، مرتکب شده است.
در  کرد:  تصریح  پلیسی  مقام  این 
متهم  مخفیگاه  پلیسی  تحقیقات  ادامه 
شناسایی  دیلمان  در  نیز  پرونده  دوم 
و با هماهنگی های قضایی کارآگاهان 
مخفیگاهش  در  را  وی  شدند  موفق 
کرد،  اظهار  وی  کنند.  دستگیر 
دوستم  خانه  در  همیشه  می دانستم 
مقادیر زیادی طال و پول وجود دارد. 
میان  در  ناصر  با  را  اطالعات  این 
به سرقت گرفتیم.  تصمیم  و  گذاشتم 
بردم  بازار  به  فروش  برای  را  طالها 
پانصد  و  میلیارد  یک  قیمت  به  و 
و  فروختم  را  آن ها  ریال  میلیون 
تقسیم  هم  بین  را  سرقتی  اموال   بقیه 

کردیم.
آگاهی  پلیس  چهارم  پایگاه  رئیس 
اظهارات  به  توجه  با  پایان گفت:  در 
انتسابی  بزه  قبول  و  متهمان  صریح 
حسب دستور مقام قضایی هر دو متهم 

روانه زندان شدند.

رای جالب یک قاضی برای 
سارق در چاروسا

فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد گفت: سارقان 
طالفروشی ها در شهرهای لنده و قلعه رئیسی در این 
و  دستگیر  پلیس  به موقع  اقدام  با  و  شناسایی  استان 

روانه زندان شدند.
با  موتورسوار  سارق  نفر  دو  ایرنا،  گزارش  به 
فروشگاه  به یک  پوشیده و سالح گرم  سروصورت 

طالفروشی در لنده حمله کردند.
این سارقان پس از سرقت متواری شدند و در حین 
مسلحانه  سرقت  این  کردند.  شلیک  هوایی  تیر  فرار 

تلفات جانی نداشت.
یک  حدود  طالفروشی  صاحب  اظهارات  به  بنا 

کیلوگرم طال توسط سارقان به سرقت رفت.
یک  امسال  اسفندماه  یکم  بعدازظهر  در  همچنین 
شهرستان  توابع  از  رئیسی،  قلعه  شهر  در  طالفروشی 
قرار  سارقان  همین  مسلحانه  مورد سرقت  کهگیلویه 
گرفت. در این سرقت مسلحانه دو نفر سارق پس از 
اسلحه کالش،  با  مجروح کردن صاحب طالفروشی 
شده  متواری  محل  از  موتورسیکلت  دستگاه  یک  با 
گفت وگو  در  فرمانده  انصاری  مهدی  سردار  بودند. 
از وقوع سرقت  اظهار داشت: پس  ایرنا  با خبرنگار 
همچنین  و   ۹۷ اسفند  در  لنده  شهر  در  طالفروشی 
اسفندماه  در  رئیسی  قلعه  شهر  طالفروشی  از  سرقت 
امسال، موضوع به طور جد در دستور کار پلیس استان 

قرار گرفت.
وی افزود: در این مدت کارآگاهان پلیس آگاهی و 
مأموران پلیس اطالعات و امنیت عمومی استان، در 
تالش برای شناسایی و دستگیری این سارقان بودند.

فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: 
پس از انجام اقدامات فنی و اطالعاتی، مستندات الزم 
به دست آمد و  سارقان تحت کنترل، قصد داشتند در 
یکی از شهرستان های استان های هم جوار )خوزستان( 

اقدام به سرقت طالفروشی کنند. 
اقدام  انصاری عنوان کرد: پلیس استان اجازه  سردار 
دوباره، سرقت از طالفروشی در شهر بهبهان را به آنان 
را نداد و طی چندین عملیات جداگانه و غافلگیرانه در 
شهر بهبهان استان خوزستان و همچنین شهر لنده از 
توابع استان کهگیلویه و بویراحمد با هماهنگی مرجع 
قضایی استان نسبت به دستگیری سارقان اقدام کرده 
بیان کرد:  دادند. وی  قضائیه  قوه  تحویل  را  آنان  و 
این سارقان در بازجویی های اولیه به صراحت به انجام 
سرقت طالفروشی در شهر لنده و شهر قلعه رئیسی و 
همچنین برنامه ریزی برای سرقت طالفروشی در شهر 

بهبهان اعتراف و اقرار کردند.

خلیل زاده: 

 بابت جدایی فتح اهلل زاده ناراحتم؛ فروش بازیکنان 
حقیقت ندارد 

من الیحضره الفقیه، ج 4، ص 16

  پیامبر گرامی اسالم)ص( :


