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اخبار
سفر تیم ملی فوتبال ساحلی به ویتنام
لغو شد!

شورای برونمرزی با سفر تیم ملی فوتبال
ساحلی به رقابتهای المپیک ساحلی مخالفت کرد
تا بدین ترتیب یکی از بهترینهای تیمهای گروهی
ایران ،از حضور در این دوره از رقابتها منع شود.
تیم ملی فوتبال ساحلی ایران اخیرا ً در تورنمنت قاره
آسیا شرکت کرد و در بین  8قدرت برتر قاره کهن
توانست عنوان قهرمانی را از آن خود کند.شاگردان
محمدحسین میرشمسی خود را برای حضور در
رقابتهای المپیک ساحلی آماده میکردند ،اما
در اقدامی عجیب و قابلتأمل شورای برونمرزی
با سفر تیم ملی فوتبال ساحلی به ویتنام مخالفت
کرد .این درحالی است که تیم ملی فوتبال ساحلی
ایران همواره در مسابقات برونمرزی عملکرد بسیار
ِ
دست پر به ایران
خوبی داشته و در اکثر مسابقات
بازگشته است.

شماره پیراهن رضاییان مشخص شد

کارت بازی رامین رضائیان از سوی سازمان
لیگ فوتبال صادر شد و این بازیکن با شماره 27
به میدان خواهد رفت.به نقل از سایت رسمی
باشگاه پرسپولیس ،کارت بازی بازیکنان تیم
فوتبال پرسپولیس پیش از این صادر شده بود
و صادق محرمی با شماره  27در تمرینات حضور
داشت.پس از اعالم حضور رامین رضائیان در
جمع سرخپوشان ،صادق محرمی این شماره را
که پیش از این در اختیار رامین بود را به وی
بازگرداند .این بازیکن بعد از برگرداندن پیراهن خود
به رامین ،پیراهن شماره  17که متعلق به ساسان
انصاری بود را انتخاب کرد و تا پایان دیدارهای لیگ
با این شماره به میدان خواهد رفت.

داور مطرح فوتبال رباط پاره کرد!

داور مطرح فوتبال ایران دچار پارگی رباط
صلیبی شد.یداهلل جهانبازی که قبل از شروع
فصل در تست های آمادگی جسمانی داوران
رد شده بود ،دیروز بار دیگر تست داد تا بتواند
به مسابقات فوتبال برگردد اما اسیر یک حادثه
عجیب شد.جهانبازی در آیتم دوی  40متر رباط
صلیبی پاره کرد و نتوانست در سایر تست ها
شرکت کند.بر این اساس جهانبازی باید پای
مصدومش را به تیغ جراحان بسپارد و مشخص
نیست بتواند به فوتبال برگردد یا خیر.

کاپیتان سپاهان بیرون ماند!

کاپیتان تیم فوتبال سپاهان با وجود پایان
فصل نقل و انتقاالت بالتکلیف ماند.هادی عقیلی
که اواسط فصل گذشته با مدیران سپاهان به
مشکل برخورد ،هنوز نتوانسته به توافقی دست
پیدا کند و در همین راستا حاال مجبور است
حداقل یک نیم فصل بیرون بماند .هادی عقیلی
دیروز برخالف لئوناردو پادوانی که کوتاه آمد
و  30درصد جریمه را پذیرفت ،حاضر نشد به
باشگاه برود .کاپیتان سابق سپاهان که از سوی
ویسی نیز با استقبال روبرو نشده ،اعتقاد دارد که با
باشگاه قرارداد دارد و طبق آن باید پولش را دریافت
کند .حال باید دید تکلیف این بازیکن چه می شود،
اگرچه دیگر نمی تواند به تیم دیگری برود.

تعجب چاینانیوز
از رژیم غذایی ملی پوشان

در فاصله چند ساعت تا بازی حساس با
ایران رسانه های چینی همچنان به پوشش اخبار
اردوی رقیب شان پرداخته و این بار رژیم غذایی
ملی پوشان را مورد توجه قرار دادند.سایت معتبر
چاینانیوز در گزارشی پیرامون اردوی ایران در
شهر شن یانگ نوشت«:این برای اولین بار نیست
که ایرانی ها برای بازی با چین به این شهر سفر
می کنند اما این بار تفوات عمده در این است که
آنها با تجهیزات کامل غذایی به شن یانگ آمده و
حتی آشپز مخصوص هم دارند».در ادامه گزارش
این سایت آمده است «:ایرانی ها در طول چند
روز اقامت در شن یانگ براساس رژیم غذایی
مخصوص سرمربی پرتغالی که در آن غذاهایی با
گوشت گاو ،ماهی ،سبزیجات ،اسنک نه ترش نه
شیرین و  ...دیده می شود استفاده کردند ضمن
این که نوشابه های گازدار هم بر سر میز غذای
این تیم در هتل محل اقامت شان دیده می
شود».در پایان این گزارش چاینانیوز مصاحبه
ای کوتاه با کالوس کی روش انجام داده است که
مربی پرتغالی ایران مدعی شد آخرین بار با تیم
رئال مادرید به چین سفر کرده بود تا یک بازی
تدارکاتی انجام بدهد.

تراکتور قبل از پرسپولیس مخفی میشود

تیم تراکتورسازی محل انجام تمریناتش
را تغییر داد.با اینکه امیر قلعه نویی ،سرمربی
تراکتورسازی تمرینات تیمش را به ورزشگاه
اختصاصی برگردانده بود اما برای انجام تمرینات
تاکتیکی قبل از دیدار با پرسپولیس تصمیم
جدیدی گرفته است.بر این اساس تمرینات
تراکتورسازی امروز و فردا به زمین لشگر عاشورا
منتقل خواهد شد تا بازیکنان پشت درهای
بسته کار و خود را برای دیدار با پرسپولیس
آماده کنند.احتمال دارد تمرین روز جمعه
تراکتورسازان در ورزشگاه اختصاصی ومقابل
چشمان هواداران باشد.
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وعده و وعید دادن را درست نمیدانم ؛

افتخاری :منصوریان گفت از حقش میگذرد

سید رضا افتخاری مدیرعامل باشگاه استقالل
میگوید به دنبال وعده و وعید دادن نیست.
سید رضا افتخاری مدیرعامل باشگاه استقالل
در اظهاراتی تلویزیونی گفت :هیچ چیز بهتر از
راستگویی نیستم .من زمانی که در فوتسال بودم
شفاف صحبت میکردم .من مسائلی مختلفی را به
کادرفنی و بازیکنان میگویم تا خودشان در جریان
امور باشند .باشگاه مال آنهاست و ما تالش میکنیم
تا آنها بتوانند در میدان موفق باشند .در همین
راستا با منصوریان صحبت کردم و به او گفتم
قراردادهایی با بازیکنان بسته شده بدون اینکه به
این مساله توجه شود که درآمدهای باشگاه چقدر
است .درآمدهایی هم که از قبل پیشبینی شده بود
دچار چالشهایی شده است .مثل بحث تبلیغات
سازمان لیگ و امثال آن .باید یک فکر اساسی کنیم
تا مدیون این بازیکنان نباشیم.او افزود :قرار نیست
از قرارداد بازیکنان استقالل چیزی کسر شود .ما
گفتیم شرایطی فراهم کنیم تا بتوانیم به تعهدات
عمل کنیم .من به گذشته اینجا باید برگردم .تمام
قراردادهایی که در این باشگاه بسته شده اجرایی
نشده است .من در این چند روزی که به استقالل
آمدم با تعداد زیادی از بازیکنان و مربیان مواجه
شدم که به دنبال مطالبات خود هستند .چرا
وقتی نمیتوانیم قراردادی را پرداخت کنیم آن

را میبندیم .همینها باعث میشود که روی بازی
بازیکن هم اثر بگذارد .من وعده و وعید نمیدهم
و آن را درست نمیدانم .کسانی که وعده و وعید
دادند کدامشان کارشان را انجام دادند.مدیرعامل
استقالل در پاسخ به این سوال که آیا قرار است
ضمن تعامل با کادرفنی و بازیکنان قرارداد بازیکنان
تیمش را کم کند؟ بیان کرد :دقیقا .ما کلمه کسر
را به کار نبردیم آن چیزی که با منصوریان

صحبت کردم تعامل بوده است .من به خود آنها
کار را سپردم تا خودشان بنشینند و فکری کنند.
خود منصوریان اولین کسی بود که گفت حاضرم
از خودم گذشت کنم و با بازیکنان هم صحبت
میکنم تا شرایطی فراهم شود تا بتوانیم بخش
عمدهای از پول این بازیکنان را پرداخت کنیم .حاال
اگر شرایط باشگاه عوض شود قابل جبران است
ولی وقتی فصل تمام شود و مدام به طلبکاران

استقالل اضافه شود چیز جالبی نیست.وی در
پاسخ به این سول که آیا با این اوصاف به بازیکنان
استقالل پاداشی در صورت موفقیت داده میشود،
گفت :بحث پاداش خارج از قرارداد است و جای
خودش را دارد .من خودم شاهد هستم که بازیکنان
شبانهروز تالش میکنند.افتخاری در پاسخ به این
سوال که آیا تدابیر خاصی برای استقالل دارد ،بیان
کرد :درخواستهای سرمربی استقالل اجرایی شده.
هم در خصوص کادرفنی که آقای فریبا و عبداللهی
به این تیم اضافه شدند و هم بازیکن که ما چند
امید را جذب کردیم و پادوانی هم به جمع ما اضافه
شد .این بازیکن خیلی مورد نظر منصوریان بود.
با همکاری سپاهان موفق شدیم او را جذب کنیم.
االن استقالل تکمیل شده است .من مشکل خاصی
در استقالل نمیبینم و با توجه به اینکه در روزهای
گذشته بازی تدارکاتی داشتهایم شرایطمان بهتر شده
است.وی در پایان در پاسخ به سوالی درباره نتایج تیم
ملی فوتسال عنوان کرد :به نتایج این تیم خوشبین
هستم .من سه سال با این تیم کار کردم .این تیم
چکیدهای از بهترینهای فوتسال ایران است .این تیم
میتواند مقابل تیمهای دیگر شگفتیساز شود .بعد از
داربی اگر شرایط مناسب باشد شاید به کلمبیا بروم
دلیلش هم این است که بازیکنان درخواست میکنند
که من جام جهانی بروم و کنارشان باشم.

کار کردن با برانکو افتخار بزرگی است ؛

دروازهبان ُکروات پرسپولیس:با دیدن هواداران غافلگیر شدم

بوژیدار رادوشویچ پس از جدایی الکساندرلوبانف از پرسپولیس
به جمع بازیکنان این تیم اضافه شد .این دروازهبان جدید که سابقه
بازی در لیگهای معتبر اروپایی را دارد به گفته کادر فنی برای رقابت
نزدیک و حتی جایگزینی علیرضا بیرانوند به پرسپولیس آمده و منتظر
یک فرصت است تا درون دروازه سرخپوشان قرار بگیرد.رادوشویچ از
دالیل انتخاب پرسپولیس ،تجربه حضور در ایران و کار کردن با برانکو
ایوانکوویچ صحبت کرد و به سواالتی در این زمینه پاسخ داد:
* چه شد که پرسپولیس را به عنوان تیم جدیدت انتخاب
کردی؟
رادوشویچ یکی از دوستانم که در قبرس زندگی میکند و
دوستانی نیز در ایران دارد به من پیشنهاد حضور در پرسپولیس را داد
و شرایط این تیم را نیز برای من تشریح کرد .من هم پس از بررسی
شرایط ،پرسپولیس را به عنوان تیم جدیدم انتخاب کردم .این یک
شانس بزرگ در زندگی من محسوب میشود که در یکی از تیمهای
بزرگ آسیا و بزرگترین تیم ایران ،فوتبالم را دنبال کنم؛ آن هم در
تیمی که مربی بزرگی مانند برانکو ایوانکوویچ در آن حضور دارد.
* یعنی با دوستت برای حضور در پرسپولیس مشورت
کردی؟
یکی از دوستانم این پیشنهاد را به من داد اما من خودم این
تصمیم را گرفتم که به پرسپولیس بیایم.

* فضای پرسپولیس را چطور دیدی؟
من داستانهای زیادی راجع به تیمهای پر طرفدار و تاثیر
هواداران آنها روی روند تیم شنیده بودم .هنگامی که در بازی برابر
صبای قم در ورزشگاه آزادی حضور یافتم ،متوجه شدم که این
داستانها میتواند واقعیت داشته باشد .همچنین سایر بازیکنان تیم
به من گفتند که تازه این تعداد تماشاگر نسبت به سایر بازیها چندان
زیاد نیست و باید حضور آنها را در مسابقات مهم دید .واقعا این
هواداران فوقالعاده هستند و من با دیدن آنها غافلگیر شدم.
* آیا حضور مربیان ُکروات در پرسپولیس در حضورت در
این تیم تاثیر داشت؟
مربیان خیلی خوبی در این تیم حضور دارند .من پیش از این
سابقه همکاری با این مربیان را نداشتم .مطمئنا در کرواسی همه
برانکو ایوانکوویچ را میشناسند و میدانند که او چه مربی بزرگی
است .برانکو یکی از بهترین مربیان کرواسی است شاید هم بهترین.
این موضوع کوچکی نیست که یک مربی برای چندین بار در تیم
دیناموزاگرب حضور داشته باشد و با این تیم افتخارات زیادی کسب
کند.
* کار کردن با ایگور پانادیچ مربی دروازهبانها را چطور
میبینی؟
پانادیچ واقعا مربی بزرگ و خوبی است .من هم سعی میکنم تا

از این فرصت استفاده کنم و حتی بیشتر از توانم را بگذارم تا کامال با
تمرینات خوب او آماده شوم.
* از وقتی به پرسپولیس آمده ای ،ایگور پانادیچ تمرینات
فشرده و سنگینی را برای تو در نظر گرفته است.
پانادیچ هم در زمینه دروازه بانی مربی بزرگی است .برای زمانی
که لیگ تعطیل میشود تمرینات خوب در این فرصت خیلی برای
بازیکنان مهم است چرا که باید در این مدت برای مسابقات پیش رو
کامال آماده شویم .همچنین شنیدهام که پس از تعطیالت باید مقابل
تیمهای خوب ایران قرار بگیریم .تمرینات در این تعطیالت خیلی
تاثیر در موفقیت تیم دارد.

مراسم بدرقه فوتسالی ها برگزار شد ؛

کفاشیان :امیدوارم فوتسال ایران جزو چهار تیم برتر جام جهانی باشد

نایب رئیس فدراسیون فوتبال ابراز امیدواری
کرد تیم ملی فوتسال ایران بتواند در جام جهانی
کلمبیا در بین چهار تیم برتر قرار بگیرد.علی
کفاشیان در مراسم بدرقه بازیکنان تیم ملی
فوتسال ایران گفت :ما اینجا هستیم تا شما را با
دعای خیر بدرقه کنیم .امیدواریم تیم ما جزو ۴-۳
تیم اول و حتی باالتر قرار بگیرد.وی افزود :من به
توانایی شما شک ندارم .در دوره گذشته جام جهانی
تیم ایران با ناداوری و به شکل بدی از مسابقات
خارج شد .امیدواریم این دوره مسابقات که تمام
می شود شاهد دستاورد خوبی باشیم.مهدی تاج

رئیس فدراسیون فوتبال بعد از کفاشیان برای
بازیکنان تیم ملی صحبت کرد .وی گفت :سعی
کردیم پاداشی که از مدتها قبل مانده بود امروز
پرداخت کنیم .ما پاداش بازیکنان در قهرمانی آسیا
را دیروز به حساب همه ریختیم.تاج افزود :با علی
کفاشیان صحبت می کرم و ایشان پیشنهاد داد
برای هر پیروزی تیم ملی فوتسال در جام جهانی
پاداش بدهیم .این پاداش هم به صورت دالری و
همانجا به بازیکنان پرداخت می شود که مبلغ قابل
مالحظه ای است.وی همچنین با بیان اینکه نباید
فوتبال و فوتسال را با هم مقایسه کرد ،گفت :من
شنیدم که بعضی ها گالیه کرده بودند و گفته بودند
هوای فوتبال را بیشتر از فوتسال دارند .باید بگویم
این طور نیست .برای ما همه چیز در جای خودش
حائز اهمیت است.رئیس فدراسیون فوتبال ادامه
داد :فوتسال ما جزو  ۵تیم برتر دنیا است .انشااهلل
با دعای مردم تیم فوتسال به فینال جام جهانی
می رود .مطمئنم که می توانیم به نتیجه مطلوبی

برسیم.تاج همچنین درباره اینکه چرا کفپوش سالن
کمپ را عوض نکرده اند ،گفت :کنار سالن در حال
ساخت و ساز هستیم و اگر کفپوش را عوض می
کردیم قطعا به خاطر این ساخت و ساز آسیب می
دید.وی در پایان گفت :برای پیروزی و موفقیت
بزرگ تیم ملی و حتی قهرمانی در جام جهانی
یک صلوات بفرستید.سید محمد ناظم الشریعه
سرمربی تیم ملی با بیان اینکه سعید افشار ،سعید
اسفندیاری ،مرتضی فراهانی و جواد اسفندیاری از
تیم ملی خط خورده اند ،گفت :باید از این بازی که
با وجود آنکه می دانستند از تیم ملی خط خورده
اند ولی در تمرینات این روزها حضور یافتند تشکر
کنم .وی سپس خطاب به مهدی تاج گفت :تنها
خواهش من این است که به تیم ما به چشم تیم
پنجم دنیا نگاه شود .من فقط می خواهم شخصیت
بازیکن تیم ملی حفظ شود.حاشیه های مراسم
بدرقه تیم ملی فوتسال را می خوانید:
* محمدرضا حیدریان ،وحید شمسایی و

حسین شمس در مراسم بدرقه حضور یافتند.
* وقتی بازیکنان با دریافت دسته گل بدرقه
شدند ،جواد اسفندیاری یکی از بازیکنان خط
خورده به شدت اشک می ریخت که بعضی از
اعضای کادر فنی تیم ملی به وی دلداری می دادند.
* اسفندیاری در گفتگوی کوتاه با خبرنگاران
با گریه گفت :می خواستیم به جام جهانی برویم اما
نشد که بشود.
* حسین شمس دقایقی برای بازیکنان
صحبت کرد و گفت :شک نکنید تیم ما از مرحله
اول قاطعانه صعود می کند .اگر اول و دوم گروه خود
شوید خوب است ولی اگر سوم شوید کارتان سخت
خواهد بود .اینکه می گوییم این تیم بهترین تیم
تاریخ فوتسال ایران است دروغ نمی گوییم.شمس
خاطرنشان کرد :ما دو نفر از بهترین دروازه بانهای
تاریخ ایران را داریم و سه تا از بهترین بازیکنان
عقب گیر فوتسال ایران این را من نمی گویم بلکه
تمام کارشناسان فوتسال ایران می گویند.

در هیچ کجا جز ایران بازی نمیکنیم ؛

تاج :فیفا از نکونام توضیح خواسته است نه کیروش

رئیس فدراسیون فوتبال در حاشیه مراسم بدرقه تیم ملی
فوتسال درباره حواشی بازی ایران ـ قطر ،حضور تیم ملی فوتسال
در جام جهانی ،انتخابات هیات فوتبال اصفهان و قرارداد با آدیداس
توضیح داد.مهدی تاج در حاشیه مراسم بدرقه ملیپوشان فوتسال
ایران به جام جهانی  2016کلمبیا در جمع خبرنگاران ابتدا درباره
وضعیت فوتسالیستها عنوان کرد :انتظار من از ملیپوشان این
است که جایگاه پنجمی در رنکینگ جهانی را بهبود ببخشند.وی
ادامه داد :فوتسال در بین رشتههای تیمی ایران در بین والیبال،
بسکتبال و حتی فوتبال بهترین جایگاه را دارد .ما تعهدی به
ملیپوشان داشتیم و باید پاداشهایشان را پرداخت میکردیم که
دیروز این کار انجام شد .برای جام جهانی نیز پاداش ویژهای را
برایشان در نظر گرفتهایم که برابر پاداشی است که برای تیم
ملی فوتبال در نظر گرفته شده است.تاج درباره مراسمی که برای
ملیپوشان برگزار شد و انتقادهایی که به آن وارد شده است،
گفت :ما زمان کمی برای برگزاری مراسم داشتیم و الزمالشریعه
میخواست تمرین تیم را هم از دست ندهد .ما هر مراسمی که
میگرفتیم گل ،شیرینی و پاداش داشتیم و دیروز همه اینها
فراهم بود!رئیس فدراسیون فوتبال درباره توافق با آدیداس توضیح
داد :ما با آدیداس در آینده قرارداد میبندیم که از سال آینده
اجرایی خواهد شد .تیم ملی فوتبال بزرگساالن فع ً
ال از این برند

علی کریمی در تمرین خونه به خونه

مشاور مالک خونه به خونه در تمرین این
تیم حضور یافت.علی کریمی روز گذشته در
تمرین تیم خونه به خونه حاضر شد و با کادر
فنی این تیم دیدار کرد.وی طی ماههای گذشته
در تمرینات این تیم حاضر نشده بود و به همین
دلیل شایعاتی مبنی بر جدایی اش انتشار یافته
بود.تمرین روز گذشته خونه به خونه در غیاب
محسن فروزان برگزار شد که فعال در اختیار
کمیته انضباطی باشگاه قرار گرفته است.

ورزش

استفاده میکند .زمانی که قراردادمان با آدیداس نهایی شد تمام
تیمهای فدراسیون از لباسهای این برند استفاده خواهند کرد.
لباسی هم که در بازی با قطر به ملیپوشان تعلق گرفت ،درجه
یک بود .تنها سه خطی که روی شانه قرار میگرفت اگر مشکی
میشد ،عیناً مشابه پیراهن آلمان میشد و به این موضوع اعتراض
بود.تاج درباره انتخابات هیات فوتبال استان اصفهان و این که
گفته میشود ابطال خواهد شد تصریح کرد :هیات سه نفرهای
صالحیت کاندیداها را احراز کرده و یکی از شرایط آن حاکم

بودن کاندیداها در اصفهان بوده است و طبق قانون این موضوع
احراز شد.وی درباره حواشی بازی ایران و قطر و نامهای که فیفا
پیرامون آن به فدراسیون فوتبال ارسال کرده ،اظهار کرد :فیفا
درباره نکونام برای ما نامهای نوشت و در مورد نحوه خوشحالیاش
چند سوال پرسید اما نه محرومیتی برای کیروش وجود دارد نه
بازیکنان و نه تماشاگران .من باز هم تأکید میکنم مسئلهای که
پیش آمد به دلیل برداشت بد قطریها از خوشحالی نکونام بوده
است و آنها این خوشحالی را توهینآمیز تلقی کردهاند.وی در
پاسخ به این پرسش که چه موضعی در قبال عربستان و اعتراضش
به میزبانی ایران خواهد گرفت ،خاطرنشان کرد :ما قب ً
ال به فیفا
نامه نوشتیم و برای جام باشگاههای آسیا اعالم کردیم که میزبانی
ایران هیچ مشکلی ندارد .عربستان هم نباید به خودش اجازه
دهد و مسائلی را مطرح کند که خالی از واقعیت است .اگر خدای
ناکرده این مسائل مطرح شد ما هم از االن تصمیم گرفتهایم که
هیچجا جز ایران بازی نکنیم .کشور ما قطعاً مکان امنی برای
بازی است و نه تنها خودمان بلکه از عراق و سوریه هم میزبانی
میکنیم.تاج در پایان درباره تبلیغات محیطی نیز به خبرنگاران
گفت :هم پرسپولیس و هم استقالل زحمت میکشند و دنبال این
هستند که مسائل برطرف شود .ما هم راهحلی میانی را مطرح
کردهایم و مشکل در حال کم شدن است.

پورحیدری:

عضو هیات مدیره باشگاه استقالل ضمن
تاکید بر اینکه اوضاع استقالل کمی بهتر از قبل
شده اما کار بسیار سخت و مشکل است ،گفت:
نشستها در استقالل دوستانه بوده و اختالفی در
کار نیست.
منصور پورحیدری در مورد شرایط این

استقالل بهتر شده اما کار سخت است

روزهای باشگاه استقالل ،گفت :همینکه امروز
استقالل مدیر عامل دارد خوب است ،این یعنی
اینکه باشگاه تکلیف دارد .انشاءاهلل آقای افتخاری
بتواند شرایط را درست کند.وی در مورد خودش و
شرایط جسمیاش ،افزود :هوا کمی خنکتر که شده
شرایط بهتری دارم ،فقط باید کمی جان بگیرم تا

بتوانم بیشتر کنار استقالل باشم.سرپرست پیشین
استقالل که به نظر می رسد وضعیت جسمی بهتری
پیدا کرده و از دو دیدار اخیر تدارکاتی استقالل هم
یکی از آنها را از نزدیک دیده است ،گفت :شرایط
استقالل بهتر شده اما کماکان مواردی هست که
باید برطرف شود .کار بسیار سخت است و تالش

الزم دارد.عضو هیات مدیره باشگاه استقالل در
مورد شایعه اختالف افتخاری با دو عضو فنی هیات
مدیره استقالل هم تاکید کرد :من که از این موضوع
بی خبر هستم .فکر نمیکنم این خبر درست باشد
چون تمام نشستهای ما دوستانه بوده و اختالف
نظری هم در جلسات نداشته ایم.

اخبار
رد پیشنهاد پیکان و صبا
توسط مدافع آبی ها

استقاللی ها پادوانی را گرفتند ،به این امید
که حاج محمدی از این تیم جدا شود .اما پادو
آمد ،بدون این که حاج محمدی برود .امین حاج
محمدی در حالی حاضر نشد قراردادش را با
استقالل فسخ و از این تیم جدا شود که از دو
تیم صبا و پیکان پیشنهاد داشت و در صورت
جدایی از جمع آبی پوشان ،می توانست به یکی
از این دو تیم بپیوندد.حاج محمدی که خود بهتر
از هر شخص دیگری می دانست که در استقالل
شانس بازی اش بسیار اندک است ،حاضر شد نه
تنها با علم به این قضیه در استقالل بماند ،بلکه
حتی از مبلغ قراردادش هم بکاهد اما از این تیم
جدا نشود.شنیده ها در این زمینه حکایت از آن
دارد که یکی از بازیکنان با تجربه استقالل که
نقش مشاور این مدافع را نیز دارد ،به وی توصیه
کرده که حاضر به فسخ قرارداد با استقالل نشود،
چرا که در کوران بازی ها او قطعا به ترکیب
استقالل باز خواهد گشت .مدافع آبی ها نیز به
همین امید حاضر شد از مبلغ قراردادش کاسته
شود اما از تیم استقالل جدا نشود.

پادوانی سیزدهمین برزیلی استقالل

لئوناردو پادوانی مدافع برزیلی فصل
گذشته سپاهان به تیم استقالل تهران پیوست
تا سیزدهمین بازیکن برزیلی تاریخ این باشگاه
باشد.پادوانی سی و پنجمین بازیکن خارچی
تاریخ استقالل است که پیراهن این تیم را بر تن
می کند .در طول تاریخ این باشگاه تاکنون ۳۴
بازیکن خارجی پیراهن استقالل را بر تن کرده
اند که  ۱۲نفر آن ها برزیلی بوده اند و به جز
فابیو جانواریو ،بقیه برزیلی ها در سطح باالیی
فنی نبوده اند.رافائل گومز و فابریتزیو در سال
 ،۸۲جوئلسون داسیلوا در سال  ،۸۵جانواریو در
سال های  ،۸۸-۸۷فیلیپه آلوز ،اندرسون دوس
سانتوس و آندره لوئیس در سال  ،۸۹رودریگو
توزی در سال  ،۹۱آنتونیو کاروالیو و رافائل
داسیلوا در سال  ،۹۳ریوالدو باربوسا در سال ۹۴
و رابسون در سال  ۹۵برزیلی هایی هستند که
برای استقالل بازی کرده اند.

دعوای پرسپولیس  -سازمان لیگ به
وزارت ورزش کشید

مدیران پرسپولیس با ارسال نامه به
مسئوالن فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش
نسبت به چالش اخیر خود با سازمان لیگ
اقدام خواهند کرد.مدتی است که مسئوالن
سازمان لیگ از اخبار خود در باره پرسپولیس
از نام «پیروزی» استفاده می کنند که با اعتراض
قرمزها مواجه شده است.پرسپولیسی ها در چند
نوبت خواستار تغییر نام شدند اما مدیران سازمان
لیگ همچنان از نام پیروزی استفاده می کنند
تا مشخص شود چالش ادامه خواهد داشت.در
همین رابطه مسئوالن پرسپولیس طبق خبری
که پندار خمارلو به خبرنگار ورزشی نامه نیوز
داده ،به زودی نامه هایی برای مدیران فدراسیون
فوتبال و وزارت ورزش ارسال خواهند کرد تا به
این ماجرا رسیدگی کنند.

مگویان به ایران برگشت

مدافع ارمنی استقالل بامداد دیروز به
ایران برگشت.هرائر مگویان که بازوبند کاپیتانی
تیم ملی ارمنستان را در بازی با دانمارک به
بازو بست ،بامداد دیروز به ایران برگشت تا در
تمرینات استقالل شرکت کند.با حضور پادوانی
در استقالل ،رقابت بر سر قرار گرفتن در ترکیب
این تیم در خط دفاع بسیار سخت شده است
و باید دید آیا مگویان همچنان مورد اعتماد
منصوریان هست یا نه.

حمله ایرانیها به کارشناس الکاس

کاربران ایرانی به صفحه شخصی دروازه بان
سابق تیم فوتبال المحرق بحرین حمله کردند.
بعد از اتفاق های عجیب بازی ایران -قطر عیسی
حمود سلطان به عنوان مجری برنامه ورزشی
المجلس در شبکه الکاس شرکت کرد و در آن
از جمله های تندی علیه ایران استفاده کرد و
مدعی شد که این تیم باید با جریمه سنگین
از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا مواجه شد.
همین مساله باعث شده که کاربران ایرانی به صفحه
شخصی او در اینستاگرام حمله کنند و به سلطان
بابت صحبت هایی که انجام داده انتقاد کنند.
عیسی حمود سلطان در سال  1991در ترکیب تیم
المحرق بحرین در فینال جام در جام آسیا روبه
روی پرسپولیس قرار گرفت که تماشاگران حریف
علیه او شعار دادند و همین مساله باعث شده که
رابطه خوبی با ایرانی ها نداشته باشد و در برنامه
های تلویزیونی مختلف علیه آنها صحبت کند.

نامه فیفا به مهدی تاج درباره نکونام

یک سایت عربی مدعی شد که فیفا در نامه
ای که به رئیس فدراسیون فوتبال ایران نوشته از
او خواسته تا درباره رفتار جواد نکونام در دیدار
برابر قطر پاسخگو باشد.تیم ملی فوتبال ایران در
دیدار نخست خود در انتخابی جام جهانی ۲۰۱۶
روسیه با نتیجه دو بر صفر برابر قطر به پیروزی
رسید.در دقایق پایانی این دیدار بعد از آنکه رضا
قوچان نژاد گل نخست ایران را به ثمر رساند جواد
نکونام با خوشحالی جنجالی که از خود نشان داد
خشم قطریها را درآورد و باعث شد تا بازی جنجالی
شود.سایت اماراتی  eremnewsمدعی شد که
فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا در نامه رسمی که
به مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران نوشته
از او خواسته تا درباره رفتار جواد نکونام توضیح
ارائه دهد و پاسخگو باشد.این سایت عربی به نقل
از یک روزنامه چینی که نامش را ذکر نکرد نوشت
که کنفدراسیون فوتبال آسیا میخواهد تیم ملی
ایران و جواد نکونام را به خاطر تخلفاتی که انجام
دادند جریمه کند.

