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حضور پررنگ آبیها در جمع ناکامان لیگ

از جـواد نکونـام

برنامه ویژه بدنساز
انگلیسی برای استقالل
 90در شب تولـدش
بی حاشیـه بـود
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نگاهی به تیم منتخب ناکامان لیگ شانزدهم

عـذرخواهـی ژاوی

انصاریفرد
به پائوک
پیوست؟

به بهانه خداحافظی مایکل

فلپس از ورزش حرفهای

شکـارچیـان مــدال
در تاریـخ المپیــک

دومیــن مــدال خـوشرنـگ
بـــرای کــــاروان ایـــران

نقـش سهـراب

بر پرده زرین ریو

توقع نداشتم آندو علیه من صحبت کند

قلعهنویی :وصله داللی
به برانکو نمیچسبد
پرسپولیسیها منتظر لباس
اصل ایتالیایی

طبق توافقی که ش��رکت البسه ورزشی جیوا با
باش��گاه پرسپولیس داشته ،این شرکت تا هفته
پنجم از این باش��گاه وقت خواسته تا لباسهای
اصل ایتالیای��ی را در اختیار سرخپوش��ان قرار
ده��د ،اما هن��وز این اتف��اق رخ نداده اس��ت.
سرپرس��ت باشگاه پرسپولیس اخیرا اعالم کرده
بود که چنانچه ش��رکت البس��ه ورزش��ی تحت ِ
ق��رارداد با آنه��ا طبق بندهای ق��رارداد عمل
نکند ،این باش��گاه میتواند قرارداد را فس��خ یا
جریمهای برای ش��رکت مذک��ور درنظر بگیرد.
چنانچه لباسهای اصل ایتالیایی سرخپوش��ان
در تعطیالت به تهران برس��د ،آنوقت باش��گاه
پرس��پولیس با همکاری اسپانس��ر خود مراسم
رونمایی از این پیراهنها را برگزار خواهد کرد.

تیم ملی برای بازی دوم در
ایتالیا مخفی میشود

تی��م مل��ی در دومین ب��ازی تدارکاتی خود در
ایتالیا پش��ت درهای بس��ته به میدان میرود.
ب��ا تصمیم کادر فن��ی دومین ب��ازی تیم ملی
در اردوی ایتالی��ا پش��ت درهای بس��ته خواهد
بود .تی��م ایران روز جمعه اولی��ن بازی خود را
مقابل اس��پال برگزار خواهد کرد که تماشاگران
میتوانند در آن بازی حضور داشته باشند اما در
بازی دوم کادر فن��ی صالح دیده که این دیدار
پشت درهای بستهبرگزار شود.

 /٩٥١٥٤٩٦٩ب

منتظری در جمع ملیپوشان

بازیک��ن مورد اعتم��اد ک��یروش در تیم ملی
پس از حضور در جمع ملیپوش��ان به تمرینات
تیمی اضافه ش��د .لژیونره��ای فوتبال ایران در
لیگ س��تارگان قط��ر ،تنها بازیکن��ان لژیونری
هس��تند که نام آنها در لیست جدید تیمملی
وجود دارد .لیگ قط��ر بهدلیل اردوی تیم ملی
این کش��ور هنوز آغاز نش��د ه تا بازیکنان ایرانی
ب��رای حض��ور در اردوی تی��م مل��ی مش��کلی
نداش��ته باش��ند .به اینترتیب پژمان منتظری
راهی فلورانس ایتالیا ش��د تا یک��ی از بازیکنان
مورداعتماد کیروش به جمع س��ایر ملیپوشان
بپیوندد .منتظری که طی س��الهای گذشته و
با حضور کیروش یک��ی از بازیکنان اصلی تیم
ملی شده ،درکنار س��یدجالل حسینی و دیگر
ملیپوشان تیم ملی وظیفه سنگینی در جریان
رقابتهای مقدماتی جامجهانی خواهد داش��ت.
منتظری مانند س��ایر بازیکن��ان پس از حضور
در اردوی تیم ملی ،تس��تهای بدنی و آمادگی
جسمانی را پشتسر گذاشت .همچنین مرتضی
پورعلیگنجی به همراه س��ایر ملیپوش��ان روز
ش��نبه راهی ایتالیا شد و اش��کان دژاگه نیز به
زودی به اردوی تیم ملی اضافه خواهد ش��د تا
تمام بازیکنان ش��اغل در لیگ ستارگان قطر در
فلورانس حضور داشته باشند.
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