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سالم سردار به لیگ قهرمانان اروپا

گفتوگوي روز

آزمون پنجمین گلزن ایرانی چمپیونزلیگ؟

دژاگه :هیچ بازی آسانی در
گروه نداریم

رقابته�ای انتخاب�ی
جامجهان�ی در ق�اره
آس�یا ب�ه زودی وارد
مرحل�ه آخ�ر خ�ود
میش�ود؛ جای�ی ک�ه
تیممل�ی فوتبال ایران
بای�د در اولین ب�ازی خود در خان�ه پذیرای
قطر باشد .اش�کان دژاگه ،کاپیتان دوم تیم
مل�ی فوتبال ایران به دلیل ب�ازی در العربی
ش�ناخت خوبی از قطر دارد و یکی از معدود
بازیکنان آسیایی اس�ت که در فوتبال اروپا
کارنام�ه موفقیتآمی�زی داش�ته اس�ت .او
درباره بازی با قطر و ش�انس ای�ن تیم برای
حضور در جامجهانی گفتوگوی اختصاصی
با پای�گاه اینترنتی  SCقطر انج�ام داده که
میخوانید.
بازی با قطر را چطور ارزیابی میکنید؟
تیمملی فوتبال قطر طی  4سال گذشته پیشرفت
زیادی داشته است .آنها اکنون یک خطر جدی
برای تیمهای بزرگ آس��یایی محسوب میشوند.
قطر بازیکنان بزرگ��ی دارد که من تقریبا با همه
آنها بازی کردهام.
چق�در ش�انس صع�ود ب�رای قط�ر قائل
هستید؟
قطر ش��انس صعود به جامجهانی روسیه را دارد
و ما از ای��ن موضوع آگاهی داریم .در گروهی که
ایران در آن قرار گرفته کرهجنوبی ش��انس اصلی
محس��وب میشود .نباید از چین هم غافل باشیم
که میتوان��د برای هر تیم��ی در خانه خطرناک
باش��د .ازبکس��تان هم تیم مرموزی است و آنها
هم نباید دس��تکم گرفته شوند .به همین خاطر
بازی آسانی در گروه نخواهیم داشت.
قبال هم به قطر گل زدهای.
بازی با قطر یک��ی از خاطرهانگیزترین بازیهای
من محسوب میش��ود .هرچند که نتوانستیم آن
بازی را ببریم ولی توانس��تم ه��ر  2گل تی مملی
را در اولی��ن بازیام برای تی�� مملی ایران به ثمر
برسانم.
قطر را حریف سرسختی میدانی؟
م��ا بازیهای قبل��ی با قطر را فرام��وش کردهایم
و اکنون تمام تمرکزم��ان معطوف به رقابتهای
جامجهانی  ۲۰۱۸اس��ت .قطر تی��م قدرتمندی
است و برای ما دردسر بزرگی ایجاد خواهد کرد.
اما در این بازی نیز روی آنها فش��ار خواهد بود
چراکه برای کس��ب  3امتی��از بازی خواهند کرد.
ما مطمئن هس��تیم که بهتری��ن عملکردمان را
خواهیم داشت تا بتوانیم مردم ایران را خوشحال
کنیم.
نظ�رت در خص�وص میزبان�ی قط�ر در
جامجهانی  2022چیست؟
در قط��ر از همی��ن االن ج��و زی��ادی درب��اره
جامجهان��ی ب��ه وجود آم��ده و من با دوس��تانم
درباره میزبانی قط��ر در جامجهانی صحبتهای
زیادی میکنیم .هنوز خیلی زود است که بگویم
در جامجهانی قطر ب��رای تیمملی فوتبال ایران
بازی خواه��م کرد یا نه .االن فق��ط تنها تمرکز
من جامجهانی  ۲۰۱۸است .خیلی خوشحالم که
قط��ر به طور ج��دی در حال آماده ش��دن برای
میزبانی جامجهانی است.

خبر
پایان اردوی تیم ملی فوتبال
در ایتالیا

کاروان تیم ملی فوتب��ال ایران پس از حدود 12
روز حضور در ایتالیا به تهران بازگش��ت .تیم ملی
فوتبال ایران که به منظور آمادهسازی بهتر برای
دیدار ب��ا قطر و چین در مرحل��ه نهایی انتخابی
جامجهانی از روز بیستوسوم مرداد روانه اردوی
ایتالیا شده بود ،ساعت  ٤٥دقیقه بامداد پنجشنبه
به تهران رسید .هر  ٢٦بازیکن تیم ملی همراه با
این تیم به تهران آمدن��د .کارلوس کیروش هم
که در ایتالیا به تیم ملی ملحق ش��ده بود ،همراه
تیم��ش به تهران آمد تا در روزهای پایانی قبل از
دیدار با قطر و چین تمرینات تیم ملی را زیر نظر
داشته باش��د .تیم ملی از امروز تمرینات خود را
آغاز میکند .ملیپوشان فوتبال ایران در روزهای
یازدهم و ش��انزدهم شهریور با قطر و چین دیدار
خواهند کرد.

قهرمانی ملیپوشان ساحلی
ایران در جام قارهای

ب��ه دنبال قهرمانی تیم ملی فوتبال س��احلی در
مسابقات جام قارهای آس��یا  2بازیکن ملیپوش
توانستند عناوین انفرادی این رقابتها را نیز کسب
کنند .بر اساس اعالم مسئوالن برگزاری مسابقات؛
پیمان حسینی ،دروازهبان تیم ملی فوتبال ساحلی
ایران به عنوان بهترین دروازهبان رقابتهای جام
ق��ارهای فوتبال س��احلی و امیرحس��ین اکبری،
ملیپوش کشورمان به عنوان آقای گل و بهترین
بازیکن مسابقات انتخاب شدند .تیم ملی فوتبال
ساحلی ایران موفق شد عنوان قهرمانی رقابتهای
جام قارهای این رشته را از آن خود کند.

استقالل  -راهآهن؛ پشت
درهای بسته

تیم فوتبال استقالل دیدار تدارکاتی خود را پشت
درهای بسته برگزار میکند .استقاللیها تصمیم
گرفتند که امروز با تیم دسته اولی راهآهن دیدار
دوس��تانه برگزار کنن��د و این مس��ابقه نیز مثل
بازیهای قبلی آبیپوش��ان پش��ت درهای بسته
خواهد بود .آبیپوش��ان در تعطی�لات لیگ برتر
بازیهای دوستانه خود را با نظر منصوریان پشت
درهای بسته برگزار میکنند.

امیرحسین طبسی

حضور در لی��گ قهرمانان اروپا به عن��وان معتبرترین و
جذابترین تورنمنت باش��گاهی جه��ان افتخار بزرگی
اس��ت .تجربه حضور در رقابته��ای لیگ قهرمانان اروپا
اتف��اق مهمی ب��رای بازیکنان فوتبال اس��ت که از جمع
ایرانیها پیش از این نصیب بازیکنانی همچون علی دایی،
مهدی مهدویکیا ،مهرداد میناوند و علی کریمی ش��ده
اس��ت .علی کریمی که سابقه حضور در تیم بایرنمونیخ
را در کارنامه خ��ود دارد برای آخرین بار زمانی در لیگ
قهرمانان اروپا به میدان رفت که در عضویت تیم شالکه
قرار داشت و میتوان حضور جادوگر محبوب سرخپوشان
را آخرین حضور ایرانیها در لیگ قهرمانان اروپا دانست.
علی کریمی در بهمن  ۱۳۸۹و در فرصت نقلوانتقاالت
زمستانی فصل  ۲۰۱۰–۱۱به درخواست فلیکس ماگات
مربی وقت شالکه که پیشتر در بایرنمونیخ مربی او بود
با عقد قراردادی  ۵ماهه با گذشت  ۲۰هفته از بوندسلیگا
در سن  ۳۲سالگی به شالکه  ۰۴پیوست .جادوگر در اکثر
مدت حضورش در شالکه نیمکتنشین بود و تنها  ۲بازی
برای این تیم انجام داد .اولین بازی کریمی برای ش��الکه
شانزدهم فروردین سال  1390مقابل اینتر در یکچهارم
نهای��ی لیگ قهرمانان اروپا بود .در این بازی که ش��الکه
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 ۸۷کریمی را به جای رائول گونزالس به زمین فرس��تاد.
حاال با ش��روع فص��ل جدید رقابتهای لی��گ قهرمانان
اروپا یک بار دیگر ش��اهد حض��ور  3لژیونر جوانمان در
این رقابتها هس��تیم .س��ردار آزمون و سعید عزتالهی
با پیراهن روس��توف و علی کریمی ج��وان و با انگیزه با
پیراهن دیناموزاگرب ایرانیهایی هس��تند که میتوانند
ب��رای اولین بار حضور در لیگ قهرمان��ان اروپا را تجربه

کنند .در این بین شانس سردار آزمون برای قرار گرفتن
در ترکیب اصلی تیمش بیش از  2بازیکن دیگر اس��ت.
روستوف روسیه در مرحله پایانی پلیآف لیگ قهرمانان
اروپا با درخش��ش سردار آزمون ستاره ایرانی خود موفق
ش��د ،تیم مطرح و پرافتخار آژاکس را با نتیجه  - 4یک
دره��م بکوبد و خود را برای اولین بار در تاریخ به مرحله
گروهی لیگ قهرمانان اروپا برساند .گل اول از این  4گل

را س��ردار آزمون به ثمر رس��اند؛ گلی که شروع یکسری
گل از س��وی روس��توف برای پایان تراژی��ک آژاکس در
فص��ل جدید لیگ قهرمانان اروپا بود .س��ردار که در این
بازی پرتالش ظاهر ش��ده ب��ود در دقیقه  34بازی روی
ارس��ال زیبای نوبوآ با پروازی بلند توپ را روی دس��تان
سیلیس��ن دروازهبان جدید بارسلونا درون دروازه آژاکس
قرار داد تا ورزشگاه کوچک اما مملو از تماشگر روستوف
منفجر شود .حاال حضور روستوف در لیگ قهرمانان اروپا
میتواند با درخشش سردار آزمون همراه شود .روستوف
در اولین بازی مرحله گروهی خود بیستوسوم شهریورماه
در آلیانس آرهنا ب��ه مصاف بایرنمونیخ خواهد رفت و با
حضور آزمون در ترکیب اصلی میتوانیم بعد از  5س��ال
و  5م��اه و  8روز ( 1988روز) ش��اهد حضور یک ایرانی
دیگر در معتبرترین تورنمنت باش��گاهی دنیای فوتبال
باش��یم .گلزنی آزمون در مرحله گروهی لیگ قهرمانان
اروپ��ا میتواند او را به پنجمین گل��زن ایرانی تاریخ این
رقابتها تبدیل کند .علی دایی ،مهدی مهدویکیا ،علی
کریمی و مهرداد میناوند تنها بازیکنان ایرانی هس��تند
ک��ه در لیگ قهرمانان اروپا یا همان چمپیونزلیگ موفق
به گلزنی ش��دهاند و امیدواریم آزمون امس��ال به همراه
روستوف خودش را به جمع گلزنان ایرانی لیگ قهرمانان
اضافه کند.

توضیحات طاهری درباره پرونده ژوزه

فغانی :احتماال سجادی از ما ناراحت است!

علیاکبر طاهری ،سرپرست باشگاه پرسپولیس اظهار کرد در پرونده مانوئل ژوزه باید طوری اقدام میشد که
ن دست مسائل حقوقی نشود .علیاکبر طاهری درباره آخرین وضعیت پرونده
باش��گاه پرسپولیس درگیر ای 
مانوئل ژوزه ،سرمربی پیشین پرسپولیس اظهار کرد« :این پرونده بر اساس رابطه کاری که باشگاه پرسپولیس
با مانوئل ژوزه منعقد کرده بود رخ داده است .در آن زمان اگر قرار به قطع همکاری بود ،باید این کار طوری
صورت میگرفت که باشگاه با مشکالت مالی و حقوقی مواجه نشود .این شکایت از قدیم انجام شده بود و
در دی ماه س��ال گذش��ته ،حکم به باشگاه آمد ولی ما درخواست کردیم که دالیل و مستندات صدور حکم
را به باشگاه ارسال کنند تا ما هم بتوانیم بر اساس آن لوایح دفاعی را ارسال کنیم ».طاهری ادامه داد« :در
ادامه تیمی را مشخص کردیم و به فیفا فرستادیم تا بتوانیم موضوع را پیگیری کنیم .تالش میکنیم مصالحه
کنیم تا باشگاه پرسپولیس کمترین آسیب را متحمل شود .البته در این لحظه بیش از این نمیتوانم درباره
این پرونده صحبت کنم .در آینده اخبار این پرونده را رسانهای خواهیم کرد».

داور مط��رح فوتبالبار دیگر به انتقاد از بیتوجهی معاون وزارت ورزش پرداخت .علیرضا فغانی ،داور مطرح
کشورمان که فینال مسابقات فوتبال المپیک بین آلمان و برزیل را سوت زد ،در گفتوگویی تلفنی با برنامه
ورزش و مردم به گالیه از بیتوجهیها پرداخت .وی که پیش از این اعالم کرده بود س��جادی با تیم داوری
در مسیر بازگشت همسفر بوده ولی توجهی به آنها نکرده دوباره از معاون وزیر گالیه کرد و گفت« :دوستان
رسانهای از ما حمایت کردند اما مسئوالن یک خط هم از ما تقدیر نکردند .انگار آقای سجادی از ما ناراحت
است و من از ایشان معذرت میخواهم!» فغانی افزود« :در ورزشگاه ماراکانا  70هزار تماشاگر برزیلی و آلمانی
حضور داشتند و فقط تیمهای خود را تشویق میکردند؛ آن هم بدون لیدر .آنها دنبال تفریح و لذت هستند
و باید دید ما دنبال چه چیزی هستیم ».وی با تاکید بر این نکته که رئیس دپارتمان داوری فیفا از عملکرد
داوران ایرانی به نیکی یاد کرده ،گفت« :توقع داشتیم بیشتر از ما استقبال شود .البته وقتی کلیپ رئیسجمهور
را دیدم که از داوران هم تقدیر کرده بودند بهترین هدیه را گرفتم و امیدمان چند برابر شد».

دردسرهای تراکتورسازی برای بازی با پرسپولیس
بدون ش��ک یکی از حس��استرین
دیداره��ای هفته پنج��م لیگ برتر
دیدار تیمهای سرخپوش تراکتورسازی و پرسپولیس
است که برانکو ایوانکوویچ از آن به عنوان داربی یاد
کرده که قرار اس��ت پی��ش از داربی پایتخت برگزار
ش��ود .این در حالی اس��ت که به خاطر بهس��ازی و
ترمیم ورزشگاه  70هزار نفری یادگار امام(ره) تبریز
این ورزش��گاه تا روز برگزاری داربی سرخهای ایران
آماده نخواهد ش��د و این مس��ئله ب��ه دغدغه بزرگ
مسئوالن س��ازمان لیگ و  2باشگاه تراکتورسازی و
پرس��پولیس تبدیل شده اس��ت .با توجه به میزبانی
تبریزیه��ا در این دیدار باش��گاه تراکتورس��ازی به
خاطر آماده نشدن ورزشگاه درخواست تعویق بازی
را داد اما س��ازمان لیگ با این درخواس��ت مخالفت
کرده و تاکید داشت که بازی به هیچ عنوان به تعویق
نمیافتد و بهتر است مسئوالن باشگاه تراکتورسازی

داربی سرخ در محلی نامعلوم و مجهول!

یک ورزش��گاه دیگر را به سازمان لیگ معرفی کنند
در غیر این صورت ش��اید بازی در خارج از تبریز یا
استانی دیگر که دارای ورزشگاه مناسبی باشد ،برگزار
شود .تراکتورسازان ضمن مخالفت با برگزاری بازی
در خارج از تبریز رایزنی برای پیدا کردن ورزشگاهی
مناس��ب را آغ��از کردند ام��ا ورزش��گاه اختصاصی
گس��ترش فوالد هم به دالیلی مجوز برگزاری داربی
سرخ را نگرفت تا اینکه اواخر هفته گذشته باشگاه
تراکتورس��ازی رس��ما ورزش��گاه اختصاصی خود را
ب��ه عنوان میزبان دیدار با پرس��پولیس انتخاب و به
سازمان لیگ معرفی کرد .این در حالی بود که چند
روز پیش در این ورزشگاه که میزبان  2بازی ابتدایی
تراکتورسازان در لیگ شانزدهم بود ،اتفاق تلخی در
جریان دیدار دوستانه تراکتورسازی و پیکان رخ داد
و حتی پای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال هم به
ماجرا باز شد .همین اتفاقات باعث شد پرسپولیسیها

مذاکره السد قطر با دژاگه

روزنامه العرب قطر از مذاکره باش��گاه السد با اشکان دژاگه،
ملیپوش ایرانی تیم العربی خبر داده اس��ت .باش��گاه السد
قطر جهت جذب چهارمین سهمیه بازیکنان خارجی خود
قصد دارد تا اشکان دژاگه را از تیم العربی به خدمت بگیرد.
تیم الس��د هماکنون ژاوی هرناندز ،بغداد بونجاح و مرتضی
پورعلیگنجی را به عنوان  3بازیکن خارجی خود در اختیار
دارد .ای��ن روزنامه قطری در خاتمه این خبر تاکید کرد که
یک فصل دیگر از قرارداد اش��کان دژاگه با باش��گاه العربی
باقی مانده اما با توجه به بازگشت ازیکوئیل نیجریهای تعداد
بازیکنان خارجی العربی بیش��تر از  4نفر میشوند و شانس
دژاگه برای ماندن در این تیم سخت خواهد شد.

درخواست منصوریان از دایی

نسبت به برگزاری بازی حساسشان با تراکتورسازی
در ورزش��گاه اختصاصی آنها واکنش منفی نش��ان
دهند و با ی��ادآوری اتفاقات بازی فصل گذش��ته با
اس��تقالل اهواز در ورزشگاه تختی اهواز نگرانیشان
را آش��کارا بیان کنند .محمود خوردبین ،سرپرست
پرس��پولیس در این باره گفته بود« :اختیار کار را به
س��ازمان لیگ و هیئت فوتبال تبریز واگذار کردهایم
و ه��ر تصمیم که آنها بگیرند ما انجام میدهیم اما
باید فکر عاجلی انجام ش��ود ت��ا اتفاقی در این بازی
رخ ندهد چراکه رئیس هیئت فوتبال خوزستان هم
میگفت اتفاقی نمیافتد اما همه دیدند که در بازی
ما و اس��تقالل اهواز چه اتفاق��ات عجیبی رخ داد».
شش��گالنی ،رئیس هیئت فوتبال آذربایجان شرقی
گفته پرسپولیس��یها نمیتوانن��د بگویند کجا بازی
میکنن��د .ما هم حرفی نداریم .همه چیز در اختیار
مسئوالن تصمیمگیرنده است .اما آقایان باید بدانند

شرایط به گونهای باشد که امنیت پرسپولیس حفظ
ش��ود ».پس از این واکنشها بود که ش��ایعه شد به
تراکتورسازی پیشنهاد شده بازیاش با پرسپولیس
در ورزش��گاه آزادی برگزار شود و بازی برگشت که
قرار بود در آزادی باش��د در یادگار امام انجام ش��ود.
اما روز گذش��ته با پیگیری آخرین اتفاقات در تبریز
مش��خص ش��د باش��گاه اصرار به برگزاری بازی در
ورزش��گاه اختصاصیاش دارد و تامین امنیت بازی
را هم مسئولیت مس��ئوالن استان میداند و معتقد
است باشگاه نمیتواند در این مورد دخالت کند! در
این راستا شنیده میشود مسئوالن استانی که رابطه
چندان خوبی با مدیریت و س��رمربی تراکتورسازی
ندارند بیمیل نیستند که بازی در محل و ورزشگاه
دیگری برگزار ش��ود و با توجه به این رویکرد شاید
مس��ئوالن باشگاه تراکتورسازی مجبور شوند زیربار
برگزاری بازی در ورزشگاه آزادی بروند.

پادوانی و استقالل منتظر جواب استعالم فیفا
علیرضا منصوریان ،س��رمربی اس��تقالل که از فرصت تعطیالت لیگ برتر استفاده کرده تا تیمش را برای ادامه رقابتهای لیگ برتر به شرایط مطلوب برساند
مذاکراتی را با لئوناردو پادوانی آغاز کرده و بر اس��اس اطالعات با وی به توافق نهایی نیز رس��یده و حتی در تمرین پنجش��نبه از حضور این مدافع برزیلی در
تمرین این هفته تیمش خبر داده است .اما در شرایطی که گفته میشود استقالل با پادوانی به توافق رسیده و این بازیکن به زودی قراردادش با استقالل را
امضا خواهد کرد ،سپاهانیها میگویند که این بازیکن حق حضور در تمرینات این تیم را ندارد .مسعود تابش ،قائم مقام باشگاه سپاهان میگوید« :پادوانی با
سپاهان قرارداد دارد و اگر بخواهد به هر تیمی برود باید درخواست رسمی خود را به ما داده و باشگاه خواهان او هم با ما صحبت کند .هیچ بندی در قرارداد
او وجود ندارد که به او اجازه فسخ قرارداد یکطرفه را بدهد ».تابش در حالی از منع قانونی پادوانی برای توافق با باشگاه دیگری خبر داده که مسئوالن باشگاه
استقالل درباره شرایط این بازیکن با فیفا مکاتبه و از فدراسیون جهانی فوتبال استعالم خواستهاند .فیفا نیز  ۱۰روز فرصت خواسته تا پرونده پادوانی را بررسی
کند و سپس پاسخ باشگاه استقالل را بدهد .اگر این موضوع صحت داشته باشد و پاسخ استعالم هم به نفع پادوانی و استقالل باشد این بازیکن برزیلی چند
روز مانده به آغاز دوباره لیگ میتواند با آبیها قرارداد ببندد و با توجه به اینکه چند روز طول میکشد تا کارت  ITCاو صادر شود به احتمال زیاد این مدافع
برزیلی قادر به همراهی استقالل در بازی با ماشینسازی و حتی داربی نخواهد بود.

آفسايد آفساید
پورعلی گنجی :از قطر بهتریم

مداف��ع تیم ملی فوتبال ایران گف��ت« :به نظرم اولین بازی میتواند
برای همه سخت باش��د چراکه تیمها برای هم ناشناخته هستند».
مرتضی پورعلیگنجی پس از بازگش��ت تیم مل��ی فوتبال از اردوی
ایتالیا اظهار داشت« :مطمئنم که ما بهتر از قطر هستیم و میتوانیم
به پیروزی برسیم».

خشم تراکتوریها از تغییر لوگو

هواداران تراکتورس��ازی نسبت به تغییر لوگوی این باشگاه که روی
پیراهن تیم اتفاق افتاده اعتراض کردند .در قس��متی ا ز پوشاکی که
از سوی اسپانسر البسه تراکتورسازی تحویل این تیم شده تغییراتی
در لوگوی این باشگاه به وجود آمده که با اعتراض گسترده هواداران
تراکتورسازی روبهرو شده است.

برتری فوالد مقابل تیم ملی دانشجویان

تیم فوتبال فوالد خوزس��تان در دی��دارى تدارکاتى مقابل تیم ملى
دانشجویان در اردوى کردان کرج با گل دقیقه  ١٦محمود مطلقزاده
به برترى یک  -صفر دست یافت.

پایان شایعات  2ستاره قرمزپوش

مهاج��م برزیلی تیم تراکتورس��ازی به ش��ایعه اختالفش با مهدی
ش��ریفی پایان داد .لوس��یانو ادینیو هفته گذش��ته با تکلی که روی
پای مهدی ش��ریفی در تمرین تراکتورس��ازی زد ،باعث مصدومیت
دوباره این بازیکن شد .پس از این اتفاق شایعه اختالف این  2مهاجم
تراکتورسازی پیش آمد و حتی گفته میشد با هم به صورت لفظی
نیز درگیری پیدا کردند.

اسطورههای قرمز حامی منصوریان!

در شرایطی که بعضی پیشکسوتان استقالل علیه منصوریان مصاحبه
کردن��د ،تع��دادی از چهرههای مطرح پرسپولیس��ی ب��ه حمایت از
ای��ن مربی پرداختند .پروین ،باق��ری و مهدویکیا از جمله حامیان
منصوریان بودهاند.

پورحیدری :هواداران مرا ببخشند

منصور پورحیدری ،سرپرس��ت س��ابق اس��تقالل گفت« :من از این
ناراحتم که در  2فصل اخیر زیاد نتوانس��تم به استقالل کمک کنم
و امیدوارم هواداران مرا ببخش��ند .واقعا ش��رایط س��ختی داشتم و
تشخیص پزشکان هم این بود که کمی مراعات کنم».

حمایت منصوریان از نکونام

س��رمربی آبیپوش��ان پایتخت با بیان اینکه جواد نکونام زحمات
زیادی برای فوتبال کش��ور و تیم ملی ایران کشیده ،گفت« :نکونام
کاپیتان تیم ملی و احترامش واجب است و بدون تردید  21آبان ماه
در دیدار خداحافظی نکونام حاضر خواهم شد».

ناراحتی منصوریان از جهانیان

ش��نیدهها حکایت از آن دارد که نشس��ت ش��هاب جهانیان ،رئیس
هیئت مدیره باش��گاه استقالل و فرزاد مجیدی باعث ناراحتی شدید
منصوریان شده و حتی در این زمینه با یکی از اعضای هیئت مدیره
نیز صحبت کرده اس��ت .پس از این وقای��ع نکته جالب و قابل تامل
به اظهار نظر جهانیان برمیگردد که اعالم کرده فرزاد مجیدی فقط
برای پیگیری مطالباتش با او دیدار کرده و جز این مس��ئله دیگری
مطرح نبوده است.

پیروانی همراه تیم ملی به چین میرود

افشین پیروانی مدیر تیم ملی فوتبال که به تازگی تحت عمل جراحی
قرار گرفته ،همراه با ملیپوشان به چین میرود.

ويژه
برتری ستارگان اللیگا مقابل شاگردان
پروین

عصر پنجش��نبه دیداری نمادین در ورزش��گاه آزادی بین ستارگان
س��ابق اللیگا برابر تیمی منتخب از بازیکنان س��ابق و فعلی فوتبال
ایران برگزار شد .در این بازی چهرههای مطرحی مثل ماکلله ،مندیتا،
سالگادو ،مورینتس ،سانز ،پاوون و ...در ترکیب ستارگان سابق اللیگا
به میدان رفتند .از نفراتی که برای تیم ایران هم بازی کردند میتوان
به نیما نکیسا ،داود فنایی ،محمدرضا مهدوی ،مهدی هاشمینسب،
به��روز رهبریفرد ،کریم باقری ،س��یروس دینمحم��دی ،علیرضا
امامیفر ،علیرضا نیکبختواحدی ،محمد نوازی ،علی کریمی ،خداداد
عزیزی ،ادموند بزیک ،رضا عنایتی ،محمد پروین ،محمد س��یانکی،
جواد هاش��می و مهدی صالحپور اشاره کرد .هدایت تیم نیز برعهده
علی پروین بود .س��تارگان اللیگا با گل لوییز گارسیا در دقیقه  26با
یک گل پیش افتاد .در ادامه بازیکنان اللیگا 2بار دیگر دروازه ایران
را بازکردند .این  2گل توسط فرناندو مورینتس و روبن دالرد به ثمر
رس��ید تا نیمه اول با نتیحه  - 3صفر خاتمه یابد .در نیمه دوم رضا
عنایتی یک گل برای منتخب ایران به ثمر رساند .اما در ادامه آلبرتو
 /٩٥١١٢٦٣٥ل
لوکه گل دیگری برای منتخب اللیگا به ثمر رساند و بازی با نتیجه
 - 4یک به سود منتخب اللیگا خاتمه یافت.

س��رمربی تیم فوتبال استقالل برای جذب بازیکن نفت با
س��رمربی این تیم تماس گرفت .اس��تقاللیها چند روزی
است که به توصیه علیرضا منصوریان برای جذب مجتبی
حقدوس��ت بازیکن نفت وارد عمل ش��دهاند تا او را برای
رفع مش��کالت این تیم جذب کنند .این در حالی اس��ت
که علی دایی ،س��رمربی تیم نفت به مسئوالن باشگاهش
اعالم ک��رده که فقط با جدایی موقت و انتقال قرضی این
بازیک��ن موافقت میکند .با این هم��ه علیرضا منصوریان
س��رمربی تیم اس��تقالل که رابطه صمیمانهای هم با علی
دای��ی دارد زمانی ک��ه او در اردبیل هم��راه تیمش بود با
دایی تم��اس تلفنی برقرار ک��رد تا بتوان��د رضایت دایی
برای انتق��ال قطعی را بگیرد .دایی ه��م قبول کردن این
موض��وع را منوط به ش��رایطی کرده که اگ��ر در روزهای
آینده برآورده شود حقدوست را باید استقاللی بدانیم آن
هم با قرارداد قطعی.

پرداخت مطالبات  3باشگاه ایرانی

کنفدراسیون فوتبال آسیا مطالبات باشگاههای ذوبآهن،
س��پاهان و تراکتورس��ازی که مربوط به مس��ابقات لیگ
قهرمان��ان آس��یا  ۲۰۱۶ب��ود را پرداخت ک��رد .به دنبال
مکاتبات و هماهنگیهایی که روابط بینالملل فدراسیون
با کنفدراس��یون فوتبال آسیا انجام داد و پس از مذاکرات
صورت گرفته توسط هیئت ایرانی با فیفا AFC ،مطالبات
باشگاههای ذوبآهن ،سپاهان و تراکتورسازی را در رابطه
با حضور ای��ن  3تیم در رقابتهای لیگ قهرمانان آس��یا
 ۲۰۱۶به صورت نقدی پرداخت کرد.
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